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I.

WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Chodzież w roku 2018.
Obowiązek ten nałożony został na samorządy rozpoczynające swoją kadencję w 2018r.w związku z
nowelizacją niektórych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 11
stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.
130). Niniejszy Raport za 2018r. jest więc pierwszym raportem tego typu, sporządzonym dla gminy
Chodzież i ma charakter raportu zerowego. Zawiera elementy analityczne, a także statystyczne.
Może więc stanowić punkt odniesienia dla porównawczych analiz i ocen w ramach kolejnego
raportu. Ponadto dotyczy on roku, w którym w związku z wyborami samorządowymi zakończyła się
kadencja organów samorządowych 2014-2018, a rozpoczęła się kadencja na lata 2018-2023.
Niniejszy dokument zgodnie z zapisami 28aa ustawy o samorządzie gminnym pod względem celu
obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy, jako organu władzy wykonawczej, w roku
poprzednim i stanowi podstawę głosowania nad udzieleniem mu wotum zaufania. Natomiast pod
względem analiz Raport odnosi się w szczególności do realizacji polityk, programów, strategii,
uchwał rady gminy. Jednocześnie Raport powinien odnosić się również do zagadnień związanych z
realizacją funduszu obywatelskiego. Nie jest to jednak zadanie obligatoryjne. W gminie Chodzież
wyodrębniony został na podstawie uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 marca
2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
Fundusz Sołecki. Fundusz sołecki jest przeznaczany w całości do dyspozycji mieszkańców, krótko
mówiąc jest to coś podobnego do budżetu obywatelskiego gdzie mieszkańcy decydują o celu jaki
zostanie zrealizowany.

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. DEMOGRAFIA GMINY CHODZIEŻ
Gminę zamieszkuje ok. 6032 osób. Największymi skupiskami ludności są: wieś Rataje
licząca 1149 mieszkańców (19,05% ludności gminy) i miejscowość Zacharzyn 768
mieszkańców. W ostatnich latach w gminie Chodzież odnotowano regularny wzrost liczby
mieszkańców
Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 212,74 km2. Teren podzielony jest na 27
miejscowości:, które tworzą 11 sołectw.
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Zasoby ludzkie stanowią podstawowy czynnik rozwoju. Mieszkańcy i ich działania są zarówno
siłą sprawczą jak i beneficjentem wszelkich zmian. Kapitał ludzki dotyczy ilościowej
charakterystyki tego zasobu, włącznie z informacją na temat struktur demograficznych.
Natomiast kapitał społeczny identyfikuje potencjał związany ze współdziałaniem, umiejętnością
współpracy. Jest on podstawą tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa Sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Konstantynowo
Milcz
Nietuszkowo
Oleśnica
Podanin
Pietronki
Rataje
Stróżewo
Stróżewice
Strzelce
Zacharzyn

Konstantynowo, Słomki, Rudki, Mirowo
Milcz, Kamionka, Studzieniec, Ciszewo
Nietuszkowo
Oleśnica, Cisze, Drzązgowo, Kierzkowice, Trojanka
Podanin
Pietronki
Rataje
Stróżewo, Stróżewko, Krystynka
Stróżewice, Trzaskowice, Jacewko
Strzelce, Strzelęcin
Zacharzyn, Wymysław

Urząd

Gminy,

jest

wielofunkcyjnym

ośrodkiem

administracyjno-usługowym

i

mieszkaniowym. Położony jest centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość
komunikowania się ze wszystkimi sołectwami. Podstawowym celem działalności urzędu jest
zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne
oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o
porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska.
Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu
cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa miejscowości

CISZE
CISZEWO
DRZĄZGOWO
JACEWKO
KAMIONKA
KIERZKOWICE
KONSTANTYNOWO
KRYSTYNKA
MILCZ
MIROWO
NIETUSZKOWO
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liczba mieszkańców
(wg stanu na dzień 31 grudnia
2018 r.)
24
0
1
2
58
45
127
47
498
58
329
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

OLEŚNICA
PIETRONKI
PODANIN
RATAJE
RUDKI
SŁOMKI
STRÓŻEWICE
STRÓŻEWKO
STRÓŻEWO
STRZELCE
STRZELĘCIN
STUDZIENIEC
TROJANKA
TRZASKOWICE
WYMYSŁAW
ZACHARZYN

344
139
505
1149
27
58
192
64
344
720
138
281
7
45
62
768

Saldo migracji wewnętrznych – stan na dzień 31.12.2019r
2018
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)
stałe
czasowe
wymeldowania
Gmina Chodzież-ogółem
CISZE
CISZEWO
DRZĄZGOWO
JACEWKO
KAMIONKA
KIERZKOWICE
KONSTANTYNOWO
KRYSTYNKA
MILCZ
MIROWO
NIETUSZKOWO
OLEŚNICA
PIETRONKI
PODANIN
RATAJE
RUDKI
SŁOMKI
STRÓŻEWICE
STRÓŻEWKO
STRÓŻEWO
STRZELCE
STRZELĘCIN
STUDZIENIEC
TROJANKA
TRZASKOWICE
WYMYSŁAW
ZACHARZYN

Dynamika

liczby

180
5
13
13
3
5
8
24
38
4
10
15
10
2
18
12

ludności

związana

z

37
1
2
2
1
1
5
1
4
8
3
4
5

elementami

44
1
10
1
9
1
1
2
1
5
7
1
5

ruchu

naturalnego

(urodzenia,

zgodny)wskazywała na mniejszą liczbę urodzeń zwiększoną liczbę zgonów. W efekcie przyrost
naturalny zmniejszył się nieznacznie w stosunku do roku 2017.
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Elementy ruchu naturalnego w latach 2017-2018
2017

Urodzenia
Zgony

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2018
(wg stanu na dzień
31 grudnia 2018 r.)
65
49

77
47

77
65
2017

49

47

2018 (wg stanu na
dzień 31 grudnia
2018 r.)

Urodzenia

Zgony

Struktura wieku wskazuje na relatywnie młode społeczeństwo. Udział mieszkańców w wieku 19-59
lat jest stosunkowo wysoki do
Seniorzy (stan na 31 grudnia 2018)

60+

Kobiety
633

Mężczyźni
535

Razem
1168

60+

Kobiety

535

Mężczyźni

633

Przedział wiekowy
0-6 lat
7- 18 lat
19-59 lat
60+

Liczba osób
454
931
3484
1168
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Liczba osób
1168

454
931

0-6 lat
7- 18 lat
19-59 lat

3484

60+

2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY CHODZIEŻ
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Przedszkola:
Gminne Przedszkole w Stróżewie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy,
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Strzelcach,
Oddział Przedszkolny w Ratajach – SP w Strzelcach,
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zacharzynie
Punkt Przedszkolny w Nietuszkowie

2)
a)
b)
c)
d)

Szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
Szkoła Podstawowa w Zacharzynie
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży.

III. INFORMACJE FINANSOWE
Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XLI/318/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia
28 grudnia 2017 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 10
uchwałami Rady Gminy oraz sześcioma zarządzeniami Wójta Gminy.
Budżet gminy za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 29 674 206,71zł zł na
plan 29

920 740,13zł , a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 29 754 189,16zł na plan

32 508 524,48 zł.
Planowany deficyt budżetu za 2018 rok wynosił 2 587 784,35 zł, natomiast faktycznie na
dzień 31.12.2018 r. wyniósł 79 982,45 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o ponad 2 507 801,90
ml zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki temu udało się
uzyskać oszczędności po stronie wydatków.
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Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2018
rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy.

1. Udział dochodów własnych w DOCHODACH ogółem – 47,48 %
Wykonanie dochodów ogółem
Wykonanie dochodów własnych

29.674.206,71
14.089.316,65

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 19,24%
Wykonanie - wydatki ogółem
Wykonanie - wydatki majątkowe

29.754.189,16
5.725.473,87

3. Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)
Udziały w PIT stanowią jedną pozycji strony dochodowej budżetu. Kwota szacowana jest przez
Ministerstwo Finansów i uzależniona od sytuacji finansowej budżetu państwa i koniunktury gospodarczej
oraz dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców z tytułu zatrudnienia. W 2018 roku do budżetu Gminy
Chodzież wpłynęło 4 463.70,00 zł.

Plan dochodów
Wykonanie ogółem,
w tym:

29.920.740,13
29.674.206,71
PIT
CIT

4.563.701,00
142.377,95

4. Wykonanie wydatków
Plan
Wykonanie

32.508.524,48
29.754.189,16

5. Wynik budżetu
Planowany wynik
Wykonanie
DEFICYT
NADWYŻKA

- 2.587.784,35
- 79.982,45
0,00

6. Dochody z majątku – 83,98 %

Plan
Wykonanie
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7. Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 91,88 %
Plan
Wykonanie

6.231.499,45
5.725.473,87

8. Środki pozyskane spoza budżetu Gminy w roku 2018 (z wyłączeniem dotacji z budżetu
państwa)
Plan
Wykonanie
Lp.
Treść
1
Dotacja celowa z Gminy Margonin na realizację powierzonego
zadania własnego gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na terenie miejscowości Adolfowo, Studźce oraz Radwanki
Gmina Margonin.
2
Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa
Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych - obręb Konstantynowo
3
Środki od mieszkańców i wspólnoty budynku w Pietronkach 18
na udział w kosztach remontu dachu
4
Środki grantu uzyskane na realizację zadania pt.: „Gmina
Chodzież szlakiem zabytków i współczesność” – realizacja
zadania nastąpiła w roku 2017
5
Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację
projektu "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Chodzież"
– realizacja zadania nastąpiła w roku 2017
6
Dotacja celowa na realizację wydatków bieżących z Samorządu
Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Projektu pn.:
"Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju
szkolnictwa w gminie Chodzież" w ramach WRPO na lata 20142020 współfinansowanego ze środków EFS
7
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w
Ratajach
8
Dotacja celowa na realizację wydatków bieżących od lidera
projektu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.:
"Aktywna integracja - Twoja szansa", współfinansowanego z
EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków EFS
9
Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pt.: "Chcę,
więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i
niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież", realizowanego
w ramach WROP na lata 2014/2020 współfinansowanego ze
środków EFS
10 Dotacja celowa z Powiatu Chodzieskiego na współorganizację
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1.908.071,71
1.539.202,72
Środki otrzymane
w roku 2018
800.000,00

98.750,00

5.415,00
13.965,00

36.364,50

185.078,21

39.677,75

25.845,00

295.052,26

8.000,00
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11

12

13

dożynek powiatowych
Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację
operacji: "Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w
Milczu" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – realizacja zadania nastąpiła w roku 2017
Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację
operacji: "Skatepark w Zacharzynie", objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – realizacja
zadania nastąpiła w roku 2017
dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację
operacji: "Kulturystyczna ścieżka zdrowia w miejscowości
Stróżewo", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 – realizacja zadania nastąpiła w roku 2017
RAZEM:

0,00

0,00

31.055,00

1.539.202,72

9. Udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach Gminy – 0,97 %
Wykonanie wydatków ogółem
w tym środki Funduszu Sołeckiego

29.754.189,16
289.257,08

Rok 2018 był dla Gminy Chodzież rokiem dużych nakładów finansowych na zadania
inwestycyjne, co z kolei generuje szybki rozwój gminnej infrastruktury.

IV. MIENIE KOMUNALNE
Wartość początkowa majątku Gminy Chodzież na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła
48 598 264,76 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 50 708 589,93 zł, co
oznacza wzrost o 4,34% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą
środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.
1. Działki
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zaistniały zmiany w stanie mienia. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. mienie Gminy Chodzież składa się z 985 działek ewidencyjnych o łącznym
obszarze 360,0939 ha, w tym:
- 955 działki o ogólnej powierzchni 330,3473 ha stanowiące przedmiot własności Gminy Chodzież,
- 16 działek o ogólnej powierzchni 26,2624 ha stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego
Gminy Chodzież,
- 14 działek o ogólnej powierzchni 3,4842 ha oddanych w użytkowanie wieczyste osobom
fizycznym i prawnym.
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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1.1.Grunty rolne – działki przeznaczone na cele rolne i wykorzystywane rolniczo;
powierzchnia 12,0055 ha - ilość działek 19
1.2. Drogi – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, w tym
drogi publiczne – gminne, drogi wewnętrzne, drogi w osiedlach mieszkaniowych i drogi dojazdowe
do

gruntów

rolnych,

tereny

przeznaczone

zgodnie

z

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież pod drogi oraz pod poszerzenie i modernizację
istniejących dróg;
powierzchnia 238,9545 ha- ilość działek 636
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „drogi” w
związku z:
- nieodpłatnym nabyciem działki gruntu o powierzchni 0,2286 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Studzieniec, przeznaczonej pod drogę,
Na podstawie umowy darowizny z dnia 16 kwietnia 2018 r. gmina nabyła od osób fizycznych
(współwłaścicieli nieruchomości) nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Studzieniec,
oznaczoną jako działka 79/6 o powierzchni 0,2286 ha o wartości 34.280 zł z przeznaczeniem pod
drogę na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej; koszty przygotowania
dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy darowizny wyniosły 1.750,60 zł;
- nieodpłatnym nabyciem działki gruntu o powierzchni 0,2459 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Rataje, stanowiącej drogę wewnętrzną na Osiedlu Łazienki w Ratajach.
Na podstawie umowy darowizny z dnia 10 maja 2018 r. gmina nabyła od osób fizycznych
(współwłaścicieli nieruchomości) nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rataje,
oznaczoną jako działka 644 o powierzchni 0,2459 ha o wartości 68.100 zł stanowiącą drogę na
Osiedlu Łazienki w Ratajach; koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy
darowizny wyniosły 3.251,20 zł.
1.3.Rowy - powierzchnia 41,6455 ha - ilość działek 169
1.4.Lasy, parki, tereny zieleni – działki w Oleśnicy i Ratajach stanowiące zabytkowe parki
wpisane do rejestru zabytków, działki leśne w Kamionce, Milczu i Ratajach, tereny zieleni w
Konstantynowie, Nietuszkowie, Ratajach i Stróżewie;
powierzchnia 5,8694 ha - ilość działek 14
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „lasy, parki,
tereny zieleni” w związku z:
- podziałem nieruchomości o powierzchni 0,0576 ha położonej w Stróżewie; w wyniku podziału
nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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wydzielono między innymi działki gruntu o powierzchniach 0,0090 ha i 0,0008 ha, które następnie
przekazano umową darowizny na rzecz Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na cele
komunikacyjne – pod drogę powiatową; pozostałość dzielonej nieruchomości o powierzchni 0,0478
ha pozostaje na mieniu gminy,
- nieodpłatnym nabyciem w dniu 20 lipca 2018 r. od Powiatu Chodzieskiego działek gruntu o
powierzchniach 0,0978 ha i 0,0236 ha położonych w Stróżewie z przeznaczeniem pod publicznie
dostępny plac samorządowy (teren zieleni, staw z kaskadą). Wartość nieodpłatnie przejętych na
mienie gminy działek została ustalona na kwotę 25.032,50 zł.
1.5. Działki budowlane – działki gruntu położone w Kamionce, Milczu, Nietuszkowie,
Podaninie,

Ratajach,

Stróżewie

i

Zacharzynie,

przeznaczone

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę, w tym działki o małej powierzchni i
niekorzystnym kształcie,

które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości

(przewidziane do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich) oraz działki położone w
Kamionce, Oleśnicy, Strzelęcinie i Zacharzynie, oddane w użytkowanie wieczyste na cele
mieszkaniowe.
powierzchnia 2,8435 ha - ilość działek 26
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „działki
budowlane” w związku ze:
- zbyciem, w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, działki położonej w Ratajach o
powierzchni 0,0892 ha przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena zbycia
działki w drugim przetargu ustnym nieograniczonym została ustalona na kwotę 72.078 zł brutto.
1.6.Cmentarze – cmentarze gminne urządzone na działkach położonych w Milczu (cztery
działki ewidencyjne), Pietronkach, Podaninie i Strzelcach.
Cmentarz w Pietronkach, założony w drugiej połowie XIX w., jest obiektem zabytkowym wpisanym
do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe cmentarze, wpisane do gminnej
ewidencji zabytków, objęte są ochroną konserwatorską;
powierzchnia 2,0889 ha - ilość działek 7
1.7.Tereny sportowe, rekreacyjne – boisko sportowe w Nietuszkowie, tereny rekreacyjne w
Milczu (działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej), Pietronkach, Podaninie, Strzelcach i
Stróżewicach, kompleks sportowo-rekreacyjny w Stróżewie zabudowy domem kultury, boisko
sportowe w Strzelcach oraz boisko „Orlik” w Zacharzynie;
powierzchnia 10,8968 ha

ilość działek 15

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zaistniały zmiany w

grupie rodzajowej „tereny

sportowe, rekreacyjne” w związku z:
- podziałem nieruchomości o powierzchni 4,8383 ha położonej w Zacharzynie; w wyniku podziału
nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Chodzież z dnia 14 maja 2018 r., wydzielono
działkę gruntu o powierzchni 2,0523 ha, na której znajduje się boisko sportowe i miejsce rekreacji
przy boisku oraz działkę o powierzchni 2,7878 ha przeznaczoną na cele usług kultury, turystyki (w
wyniku podziału nastąpił przybytek gruntu o 0,0018 ha w związku z nowym pomiarem
niezmienionych granic nieruchomości); działka o powierzchni 2,0523 ha została oddana w trwały
zarząd samorządowej jednostce organizacyjnej – Szkole Podstawowej w Zacharzynie.
1.8.Tereny handlowo-usługowe – działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego
przez osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność handlowo-usługową (działki zabudowane
sklepami, warsztatami, magazynami), działki w Milczu zabudowane budynkiem sklepu
powierzchnia 0,4755 ha - ilość działek 8
1.9.Tereny

przemysłowe

–

teren

byłego

składowiska

odpadów

w

Kamionce

(zrekultywowany), teren żwirowni w Kamionce będący przedmiotem użytkowania wieczystego przez
osobę

fizyczną,

ujęcie

wody

w

Pietronkach,

działki

zabudowane

urządzeniami

elektroenergetycznymi w Ratajach i Studzieńcu, działki pod przepompowniami ścieków w
Stróżewie, teren pod wieżą telefonii komórkowej w Kamionce;
powierzchnia 6,6083 ha - ilość działek 17
1.10.Inne – tereny nieprzydatne rolniczo (nieużytki) w Ratajach i Zacharzynie, stawy w
Kamionce i Podaninie, teren w Oleśnicy, nieruchomości wchodzące w skład zlikwidowanej linii
kolejowej Gołańcz-Chodzież (budynek gospodarczy w Zacharzynie, most ceglany w Ratajach,
wiadukt na terenie miasta Chodzieży, przepusty) położone w Konstantynowie, Ratajach, Strzelcach,
Zacharzynie oraz na terenie Miasta Chodzieży;
powierzchnia 29,1986 ha - ilość działek 28
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „inne” w
związku:
- z podziałem nieruchomości o powierzchni 8,5200 ha położonej w Strzelcach, stanowiącej własność
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Chodzież; w wyniku podziału nieruchomości,
zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 kwietnia 2018 r., wydzielono działkę
gruntu o powierzchni 0,1825 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (dawniej budynek PKP), w
którym znajdują się dwa lokale mieszkalne oraz działkę gruntu o powierzchni 8,3375 ha stanowiąca
teren nieczynnej linii kolejowej;
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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- ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na nowo wydzielonej
działce gruntu o powierzchni 0,1825 ha.
Cena zbycia lokalu Nr 1 po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 3.157,15 zł (cena zbycia lokalu
63.143 zł

minus bonifikata 59.985,85 zł); wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia

służebności gruntowej ustalona została na kwotę 424,02 zł brutto.
Cena zbycia lokalu Nr 2 po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła 3.436,70 zł (cena zbycia lokalu
68.734 zł

minus bonifikata 65.297,30 zł); wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia

służebności gruntowej ustalona została na kwotę 375,48 zł brutto zł.
1.11. Tereny zabudowane - budynki mieszkalne działki zabudowane budynkami
mieszkalnymi w Kamionce, Milczu (w budynku 4 lokale socjalne), Nietuszkowie, Pietronkach,
Podaninie, Stróżewicach, Stróżewie oraz Stróżewku;
powierzchnia 1,4561 ha - ilość działek 11
W

okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „tereny

zabudowane – budynki mieszkalne” ze względu na w związku ze:
- zbyciem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,96 m2 w budynku mieszkalnym w
Kamionce wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu o łącznej powierzchni 52,88 m2 w
budynku gospodarczym oraz udziałem wynoszącym 10184/15744 części w gruncie i częściach
wspólnych budynków (powierzchnia gruntu odpowiadająca udziałowi – 0,1554 ha).
1.12.Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne – działki zabudowane budynkami
niemieszkalnymi: budynek byłej remizy OSP w Stróżewie, budynek remizy OSP w Zacharzynie,
kaplice w Nietuszkowie i Stróżewie, budynek administracyjny Urzędu Gminy w Chodzieży,
budynek gospodarczy w Milczu, budynek w Pietronkach (dwa lokale użytkowe);
powierzchnia 1,6638 ha - ilość działek 10
1.13.Tereny szkolne, przedszkolne
Obiekty szkolne (cztery budynki) zlokalizowane są w Oleśnicy, Stróżewie, Strzelcach i Zacharzynie.
Siedziba Szkoły Podstawowej w Oleśnicy mieści się w zabytkowym pałacu wpisanym do Rejestru
Zabytków Województwa Wielkopolskiego.
Integralną częścią budynku szkoły w Stróżewie jest sala gimnastyczna urządzona w budynku byłej
świetlicy wiejskiej; pozostałą powierzchnię w budynku zajmuje lokal socjalny.
Placówki przedszkolne zlokalizowane są w Nietuszkowie, Ratajach, Stróżewie, Strzelcach i
Zacharzynie.
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Tereny szkolne i przedszkolne o łącznej powierzchni 3,9628 ha pozostają w trwałym zarządzie
samorządowych jednostek organizacyjnych, realizujących działalność statutową w zakresie oświaty
- powierzchnia 3,9986 ha - ilość działek 18
1.14.Tereny zabudowane - świetlice znajdujące się w Konstantynowie, Podaninie, Ratajach,
Stróżewicach, Strzelcach - powierzchnia 2,3889 ha- ilość działek 7 .
2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA MIENIE GMINY CHODZIEŻ
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. Gmina Chodzież nabyła, z przeznaczeniem
na realizację zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), niżej opisane nieruchomości.
a) Na podstawie umowy darowizny z dnia 16 kwietnia 2018 r. gmina nabyła od osób fizycznych
(współwłaścicieli nieruchomości) nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym
Studzieniec, oznaczoną jako działka 79/6 o powierzchni 0,2286 ha, z przeznaczeniem pod
drogę na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę
34.280 zł; koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy darowizny
wyniosły 1.750,60 zł.
b) Na podstawie umowy darowizny z dnia 10 maja 2018 r. gmina nabyła od osób fizycznych
(współwłaścicieli nieruchomości) nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rataje,
oznaczoną jako działka 644 o powierzchni 0,2459 ha, stanowiącą drogę na Osiedlu Łazienki
w Ratajach.
Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę
68.100 zł; koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy darowizny
wyniosły 3.251,20 zł.
c) Na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lipca 2018 r. gmina nabyła od Powiatu
Chodzieskiego działki gruntu położone w obrębie ewidencyjnym Stróżewo, oznaczone
numerami 297/1 o powierzchni 0,0978 ha i 297/2 o powierzchni 0,0236 ha z przeznaczeniem
pod publicznie dostępny plac samorządowy (teren zieleni, plac z kaskadą).
Wartość nieodpłatnie przejętych na mienie gminy działek została ustalona na kwotę
25.032,50 zł.
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3. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2018 r.
Lp.

1.

2.

Nazwa
podmiotu

Miejskie
Wodociągi i
Kanalizacja
Sp. z o.o.
Międzygminne
Składowisko
Odpadów
Komunalnych
Sp. z o.o. w
Wągrowcu

Ilość udziałów z
wyszczególnieniem
sposobu objęcia (aport lub
gotówka)
20.563 udziały/aport
3.576 udziałów/gotówka,
Ogółem 24.139 udziały

334 udziały/gotówka

Razem

Wartość udziałów
01.01.2018r.

31.12.2018r.

Zamiany
wartości
01.01.201831.12.2018r.

Uwagi

10.281.500zł
1.605,000zł
11.886.500zł

10.281,500zł
1.788.000zł
12.069.500zł

0zł
800.000zł
800.000zł

Udział %
28,37%

167.000zł

167.000zł

0zł

Udział %
3,83%

12.053.500zł

12.236.500zł

800.000zl

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych
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Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT i jego zmiany
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Wyszczególnienie

Grupa

Stan na dzień
01.01.2018r.

Zwiększenia Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2018

0

Grunty

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9 000 131,64

469 867,53

508 829,66

8 961 169,51

32 132 679,17

1 972 075,49

1 297 477,60

32 807 277,06

1
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Uwagi
zwiększenia: przeksięgowanie .dz. z gr.2 do gr.0 droga dojazdowa .do hydroforni w Podaninie jest
gruntem -2.000,-zł. ,
Studzieniec darowizna dz.79/6 pod drogę -36.030,60
zł. ,
Rataje darowizna dz.644 droga Oś.Łazienki71.351,20 zł. , zaksięg.dz.395/38 w Zacharzynie -nowy
podział na działce .znajduje sie boisko Orlik 102.612,88 zł. ,zaks.dz.395/39 w Zacharzynie -nowy
podział na cele usł.-139.387,12 zł. , nowy podział.
dz.28/1 zabudowana bud. dworca PKP i bud..gosp. w
Strzelcach-2.444,55 zł. , działki nr 28/2 w Strzelcach
teren nieczynnej linii kolej.-nowy podział -111.679,18
zł. , zaksięg.dz.214/1-3 w Stróżewie nowy podział 720,-zł. , nieodpłatne nabycie dz.rol.nr297/1-2 od
Starostwa Pow.-3.642,-zł. zmniejszenia : Rataje
sprzedaż dz.395/2-44.600zł. ,Zacharzyn
wyksieg.dz.395/34 w związku .z nowym podziałem242.000,-zł , Strzelce wyksięg.dz.28 w związku .z
nowym podziałem-114.123,73 zł. , Stróżewo
wyksięg.dz.214 w związku .z nowym podz.-720,-zł ,
wyksięg.dz.214/1 i 214/3 w związku. z przekazaniem do
Starostwa Powiat.-122,50 zł. ,przekazanie w trwały
zarząd SP w Zacharzynie dz.395/38 pod boiskiem Orlik
-102.612,88 zł. , sprzedaż dz.131 dot. Kamionki 3 2.206,-zł. , wyksięgowanie w zw. ze sprzedażą budynku
w Strzelcach - dz.28/1 grunt pod bud. mieszkal. 2.444,55 zł.
zwiększenia: doposażenie placu zab.w Strzelcach-7.995,zł. , bud.pl.zab.w Strzelęcinie-40.153.20 zł. , otwarta
strefa aktywn.w Milczu-60.675,90 zł. , mała
infrastr.rekr. w Strzelcach-58.199,98 zł. ,remont sceny
let.w Zacharzynie-73.600,-zł. ,mała infr,rekreac.w
Podaninie-32.443,98 zł ,nieodpłatne nabycie od
Starostwa Pow. dz.zab.-chodnik w Stróżewie-12.028,50
Strona 18

zł. ,Słomki budowa dr.doj.do gruntów rol.-698.909,70
zł. , Rataje ul.Makowa bud.chodnika-149.014,50zł.
,Rataje ul.Leśna Polana bud.drogi-469.119,11zł. , Rataje
Os.Dębowe bud.dr.-211.124,06 zł. , wyk.chodnika z
kostki bruk.cmentarz Strzelce-6.539,80 zł. ,lampy
solarne Podanin-38.293,-zł. ,Rataje
Os.Ziel.Wzg.oświetl.dr.-43.916,28 zł. ,Studzieniec
oświetl.dr.-37.551,31 zł. ,Stróżewko oświetl.dr.32.511,17zł. zmniejszenie: przeksięg.dz.z gr.2 do gr.0 droga dojazd.do Hydrof.w Podaninie nie jest drogą a
gruntem na kwote 2.000,-zł., przekazanie w trwały
zarząd SP w Zacharzynie :studni poboru wody przy
boisku -22.162,-zł. ,boiska sport.Orlik-1.237.134,60zł.
,miejsce rekr. z zadaszeniem przy boisku-36.181,-zł.

2
3

4
5

Kotły i maszyny energrtyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
Specjalne urządzenia, maszyny i
aparaty

147 094,96

141 076,04

147 094,96

44 914,72

72 636,30

Urządzenia techniczne

130 968,79

6

Środki transportu

263 259,30

7

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie
Razem :

108 328,00
48 598 264,76
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6 981,77

179 008,99

3 660,00

68 976,30

16 987,51

147 956,30

20 220,10
7 730,00
x

243 039,20
116 058,00

x

brak zmian
zwiększenia: zakup: 3 szt.laptopów Lenovo Think na
kwotę 9.393,55 zł , zestawy komp.5 sz. na kwotę
16.831,32 zł , serwera Dell Power Edge na kwotę
18.689,85 zł. ; zmniejszenia: likwidacja 3 szt. zest.
komputerowych na kwotę 6.981,77 zł.
zmniejszenia : wyksięgowanie szczotek do pielęgnacji
boiska Orlik w Zacharzynie w zw.z przekazaniem w
trwały zarząd SP w Zacharzynie
zwiększenie: Klimatyzator Electrolux EXI 12 na
kwotę 3489,51 zł. -serwerownia w UG ;system do
głosowania na sali narad w bud.UG wraz z
monitoringiem na kwotę 13.498,-zł
zmniejszenia : wyksięgowanie samochodu
strażackiego w zw. ze sprzedażą MAN PCH 48J1
z OSP Stróżewo
zwiększenia: zakup kserokopiarki Konica Minolta
na kwotę 7.730,-zł.

50 708 589,93
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Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Opis mienia
wg grup rodzajowych

Stan na dzień 01.01.2018 r.
Pow. działek
/w ha/

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Ilość działek

Pow. działek
/w ha/

Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2018 r.
/w ha/

Ilość działek

12,0055

19

12,0055

19

Drogi

238,4800

634

238,9545

636

Rowy

41,6455

169

41,6455

169

Lasy, parki
tereny zieleni

5,7578

12

5,8694

14

Działki budowlane

2,9327

27

2,8435

26

Cmentarze

2,0889

7

2,0889

7

10,8950

14

10,8968

15

Tereny handlowo -usługowe

0,4755

8

0,4755

Tereny przemysłowe

6,6083

17

29,3811

Tereny zabudowane – budynki
mieszkalne

Grunty rolne

Trwały zarząd

Użyczenie

Użytkowanie
wieczyste

Najem

Dzierżawa
9,1140

0,2318
0,4084

1,0654

8

0,4227

0,0001

6,6083

17

2,6531

0,0301

28

29,1986

28

1,6115

12

1,4561

11

Tereny zabudowane - budynki
niemieszkalne

1,6638

10

1,6638

10

Tereny szkolne, przedszkolne

3,9986

18

3,9986

18

Tereny zabudowane - świetlice

2,3889

7

2,3889

7

359,9331

982

360,0939

985

Tereny sportowe, rekreacyjne

Inne

OGÓŁEM
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2,0523

1,1075
1,4561
0,9992

0,0720

3,9628

0,1600

0,0358
0,0320

6,0151

0,9992

3,4842

1,5959

11,7089
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WPŁYWY Z TYTUŁU SPŁATY RAT
ZA ZBYTE W LATACH UBIEGŁYCH NIERUCHOMOŚCI
Położenie

nieruchomości

Rok
zbycia

Cena zbycia
w zł

Wysokość
ustanowionej
hipoteki
w zł

Wpłaty
dokonane do
31.12.2017 r.
w zł

Zaległość

Wpłata w roku 2018
Rata w zł

Do spłaty w latach następnych*

Oprocentowanie
w zł

Działki budowlane
Rataje

2008

4.276,10

3.400,00

3.936,10

340,00

1,00

--

--

Studzieniec

2011

11.409,48

9.000,00

6.409,48

2.000,00

120,00

1.000,00

2.000,00

Milcz

2013

19.803,00

13.803,00

16.622,97

1.000,00

57,47

2.180,03

--

Milcz

2014

6.150,00

4.600,00

5.000,00

1.150,00

22,61

--

--

Rataje

2015

11.029,41

12.000,00

5.029,41

1.000,00

102,70

--

5.000,00

Zacharzyn

2015

37.023,00

52.000,00

22.823,00

14.200,00

157,47

--

--

Lokale mieszkalne
Stróżewice

2012

7.060,00

6.000,00

6.149,28

910,72

4,64

--

--

Stróżewo

2013

5.581,80

5.000,00

3.081,80

1.200,00

--

--

1.300,00

Stróżewo

2013

4.692,80

4.000,00

2.692,80

500,00

33,95

--

1.500,00

Kamionka

2014

50.800,00

44.800,00

22.800,00

5.600,00

--

--

22.400,00

Milcz

2014

95.100,00

83.000,00

62.225,00

--

683,23

--

32.875,00

Podanin

2017

35.500,00

40.000,00

10.562,50

3.562,50

430,85

--

21.375,00

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym
Kamionka

2014
RAZEM

X

14.000,00

16.800,00

302.425,59

294.403,00

2.600,00

5.700,00

300,00

--

5.700,00

169.932,34 37.163,22

1.913,92

3.180,03

92.150,00

* w tym należności do spłaty w roku 2019
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4. Służebności przesyłu:
1) Na podstawie oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, sporządzonego w
formie aktu notarialnego dnia 8 listopada 2018 r. , ustanowiona została odpłatna
służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
polegająca na korzystaniu z części działek położonych w Podaninie, oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 208/2, 214/2, 207, 320, 495; wysokość jednorazowego
odszkodowania została ustalona na kwotę 4.344,36 zł brutto.
2) Na podstawie oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, sporządzonego w
formie aktu notarialnego dnia 8 listopada 2018 r. , ustanowiona została odpłatna
służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
polegająca na korzystaniu z części działek położonych w Nietuszkowie, oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 142 i 160 oraz w Podaninie, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 28/1; wysokość jednorazowego odszkodowania została ustalona na
kwotę 1.595,31 zł brutto.
3) Na podstawie umowy o ustanowienie służebności przesyłu, sporządzonej w formie
aktu notarialnego dnia 9 listopada 2018 r. ustanowiona została odpłatna służebność
przesyłu na rzecz Spółki pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spólka Akcyjna
z siedzibą w Konstrancinie-Jeziornie polegająca na korzystaniu z części działek
położonych w Nietuszkowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 271 i 296;
wysokość jednorazowego odszkodowania została ustalona na kwotę 7.564,50 zł
brutto.
5. Nieruchomości oddane w trwały zarząd
Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o

samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 43 ust. 1, 2 i 5, art. 44, art. 45
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydana została w dniu 2
sierpnia 2018 r., przez Wójta Gminy Chodzież, decyzja mocą której oddano w trwały zarząd
Szkole Podstawowej w Zacharzynie nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chodzież,
objętą księgą wieczystą Kw. nr PO1H/00021758/7 Sądu Rejonowego w Chodzieży, w skład
której wchodzi działka gruntu położona w obrębie ewidencyjnym 0016 Zacharzyn,
oznaczona numerem 395/38 o obszarze 2,0523 ha, zabudowana:
- budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego;

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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- boiskiem sportowym „ORLIK”, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej o
wymiarach 30,0 m x 62,0 m z wyposażeniem, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,0 m x
50,0 m, na które składają się boiska do gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę i koszykówkę;
- elementami małej architektury w postaci sceny letniej i wiaty, usytuowanymi przy boisku
trawiastym do gry w piłkę;
- studnią poboru wody.
6. Nieruchomości oddane w użyczenie
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zawarte zostały 3 umowy użyczenia ,
na podstawie których użyczono i oddano w bezpłatne używanie pomieszczenia w obiektach
gminnych (świetlice wiejskie) z przeznaczeniem na siedzibę

i potrzeby Kół Gospodyń

Wiejskich w Milczu i Ratajach oraz Stowarzyszenia „Młodość i Doświadczenie”
w Stróżewie.

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I
STRATEGII
1. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Uchwałą Nr XXXI/249/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 marca 2014 roku

Gmina

zobowiązała się do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz.
755) do zadań własnych gminy należy planowanie i organizacja działań mających na celu
racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na
obszarze gminy.
Plan działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Gminie Chodzież opracowano w
perspektywie do 2020r. Dla każdego z planowanych działań wskazano zakres
odpowiedzialności, harmonogram w odniesieniu do lat, oszacowano koszty realizacji
przedsięwzięć, wskazano możliwe źródła finansowania i przyjęto wskaźniki monitorowania
realizacji założonych celów. Plan zakłada wspieranie wszelkich działań mających na celu
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla zarówno przez gminę Chodzież, gminnej jednostki
organizacyjne, mieszkańców gminy, a także jednostki usługowe i przemysłowe działające na
terenie gminy Chodzież.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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Plan działań zakłada również działania pozainwestycyjne w tym w szczególności dotyczącej
edukacji ekologicznej i promocji rozwiązań ograniczających zanieczyszczenia środowiska
naturalnego między innymi
Poniższa tabela obrazuje zadania planowane do realizacji przez Gminę Chodzież w ramach
Planu.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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Tytuł zadania

Obiekty /opis

Wskaźniki

1.

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej

Budynki użyteczności publicznej
należące do gminy Chodzież

- liczba zmodernizowanych obiektów,
- powierzchnia zmodernizowanych obiektów,
- liczba wymienionych źródeł ciepła,
- liczba zamontowanych pomp ciepła,
- liczba zamontowanych kolektorów słonecznych,
- liczba zamontowanych ogniw fotowoltaicznych,
- zmniejszenie emisji CO2
- zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynków w stosunku do
stanu pierwotnego,
- oszczędność energii cieplnej,
- udział energii odnawialnej w łącznym zużyciu energii

2.

Budowa
ścieżek
szlaków rowerowych

- Budowa ścieżek rowerowych,
- Budowa parkingów dla rowerów

- długość wybudowanych/przebudowanych ścieżek rowerowych,
- długość wybudowanych/przebudowanych chodników dla pieszych,

3.

Modernizacja
i
rozbudowa oświetlenia
ulicznego

- Modernizacja oświetlenia ulicznego
na energooszczędne,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego z
wykorzystaniem energooszczędnych
lamp oświetleniowych,
- Wykorzystanie OZE do oświetlenia
lamp,
- Montaż urządzeń do inteligentnego
sterowania oświetlenia,

- liczba zmodernizowanych lamp oświetleniowych,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej,

4.

Wymiana źródeł światła
w Urzędzie Gminy i
jednostkach podległych

Wymiana
źródeł
energooszczędne

- liczba zakupionych/wymienionych źródeł światła,
- liczba jednostek, w których zostały wymienione źródła światła,

5.

Zakup lub wymiana
urządzeń biurowych w
Urzędzie
Gminy
i
jednostkach podległych

Stopniowa
wymiana
urządzeń
wchodzących w skład wyposażenia
stanowisk pracy, tj. monitory,
komputery, serwery, urządzenia

Lp.

i

światła
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na

- liczba zakupionych urządzeń,
- liczba jednostek w których zostały wymienione urządzenia,
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wielofunkcyjne(kserokopiarki,
skanery,
drukarki)
w
miarę
zużywania się sprzętu dotychczas
wykorzystywanego,
6.

Wymiana
/rozbudowa/modernizacja
taboru gminnego na tabor
energooszczędny,
o
niższej emisji spalin

- zakup nowych pojazdów,
- wymiana instalacji w posiadanym
taborze

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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- liczba nowych, energooszczędnych pojazdów,
- liczba pojazdów o wymienionej instalacji,
- zmniejszenie emisji CO2
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W ramach planu gospodarki niskoemisyjnej w 2018 roku wykonano:
Zadanie

Cel/ efekt osiągnięty

Lampy solarne w Podaninie

Montaż latarni oświetleniowych - opraw
LED 3 szt. zmniejszających zużycie
energii
Poprawa standardu i jakości
bezpieczeństwa ruchu - zmniejszenie
emisji spalin poprzez płynne poruszanie
się pojazdów powodować będzie mniejszą
emisję do powietrza
Poprawa efektywności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej.
Termomodernizacja budynku spowoduje
mniejsze zużycie mediów grzewczych
Montaż latarni oświetleniowych - opraw
LED 4 szt. zmniejszających zużycie
energii
Montaż latarni oświetleniowych - opraw
LED 7 szt. zmniejszających zużycie
energii
Montaż latarni oświetleniowych - opraw
LED 4 szt. zmniejszających zużycie
energii
Budowa może wpłynąć na zwiększoną
częstotliwość korzystania z chodnika w
zamian za korzystanie z pojazdów
spalinowych również poprzez
przemieszczanie się do pracy, szkoły, itp.

Budowa drogi – Rataje ul.
Leśna Polana

Termomodernizacja
budynku świetlicy wiejskiej
w Ratajach
Budowa
oświetlenia
drogowego dz. 145/2, 146/2
w Studzieńcu
Budowa
oświetlenia
drogowego w Stróżewku
Budowa
oświetlenia
drogowego w Ratajach Os.
Zielone Wzgórze dz. 6080
Budowa chodnika Rataje ul.
Makowa

Łączny koszt
realizacji PLN
38 293,00

442 674,11

184 412,17

29 972,57

29 051,17

36 597,78

130 380,00

Powyższa tabela przedstawia krótki opis zadań, które zrealizowano w 2018r. z zakresu
planu gospodarki niskoemisyjnej. Inwestycje obejmowały między innymi termomodernizację,
wymianę i budowę nowego oświetlenia, budowę chodników.
Jednym z elementów realizacji Planu jest również podjęcie przez Radę Gminy
Chodzież uchwały Nr XLV/366/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Chodzież na dofinansowanie kosztów wymiany
źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych lub lokalach na
obszarze Gminy Chodzież.
W lipcu 2018 roku nastąpił nabór wniosków na udzielenie dotacji. Na rok 2018
ustalono limit roczny środków do wykorzystania na ww. cele w wysokości 30 000 zł.
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Rozliczenie dotacji z roku 2018:
Miejsce realizacji w ramach
programu
Oleśnica
Rataje
Stróżewo
Konstantynowo
Strzelce
RAZEM:

Ilość przyznanych
dotacji
2 dotacje x 3 000,00 zł
3 dotacje x 3 000,00 zł
1 dotacja x 5 000,00 zł
1 dotacja x 3 000,00 zł
1 dotacja x 3 000,00 zł
1 dotacja x 3 000,00 zł

Koszty realizacji
(zł)
6 000,00
14 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
29 000,00

Zainteresowanie dotacją w roku 2018 było bardzo duże. W sumie złożonych zostało
27 wniosków o przyznanie dotacji.

Z tego 1 osoba zrezygnowała, a 3 wnioski nie

zakwalifikowały się do przyznania dotacji. Pozostałych

14 wnioskodawców

złożyło

oświadczenie o przeniesieniu do realizacji zadania wymiany kotła na rok 2019.

2. PROGRAM OPIEKI NA ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
GMINY CHODZIEŻ
W ramach realizacji zadań zawartych w uchwale Nr XLIII/347/2018 Rady Gminy
Chodzież z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chodzież” na roku
2018 ustalono limit roczny środków do wykorzystania na ww. cele w wysokości 35 000 zł.
W ramach realizacji ww. Programu Gmina Chodzież ma podpisaną umowę w zakresie
odławiania, przyjęcia i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z FHU ZIBI
Schronisko Cywil z siedzibą w Rybowie 51, 62-130 Gołańcz.
Okres obowiązywania umowy 01.06.2018 – 31.05.2021 r. W roku 2018 nastąpiła adopcja
1 psa i 1 pies został odebrany przez właściciela.
Na dzień 31.12.2018 r. w schronisku przebywało 6 psów. W 2018 roku nastąpiły 2
adopcje w ramach których do schroniska nie trafiły 3 psy z terenu gminy. W ramach tych
adopcji gmina pokryła koszty sterylizacji 3 psów i podpisała umowy adopcyjne. Psy trafiły do
Nietuszkowa i Milcza.
W ramach ww. Programu Gmina Chodzież ma podpisaną również umowę w zakresie
sterylizacji bezdomnych kotów (kotek) z Gabinetem Weterynaryjnym: Vet – Centrum” Jerzy
Ilnicki z siedzibą przy ul. M.Reja 1 w Oleśnicy. Okres obowiązywania umowy 08.01.2019 –
31.12.2019 r.
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W ramach Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi Gmina Chodzież zakupuje karmę
dla kotów wolnożyjących.
Usuwanie martwych zwierząt z terenu dróg Gminy Chodzież odbywa się poprzez zgłoszenie
do Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” S.A. w Śmiłowie. W tym zakresie
gmina nie ma podpisanej umowy – zlecenie odbywa się poprzez każdorazowe zgłoszenie.
Rozliczenie kosztów poniesionych przez gminę
Zadania zrealizowane w ramach programu
Na odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom
Usługi weterynaryjne , sterylizacja
Dokarmianie wolno żyjących kotów
Pozostałe działania przewidziane w programie
(zbiórka i przekazanie do utylizacji)
RAZEM:

Koszty realizacji
(zł)
22.370,75
1.350,00
361,07
660,80
24.381,55

3. PROGRAM USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY CHODZIEŻ
Rada Gminy Chodzież Uchwałą nr XXII/167/13 z dnia 18 czerwca 2013r. przyjęła Program
usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Chodzież.
1) Informacje o ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie
Gminy Chodzież
W celu wyeliminowania lub ograniczenia szkodliwego wpływu azbestu na środowisko
konieczna jest identyfikacja, lokalizacja oraz ocena wyrobów zawierających azbest w
obiektach budowlanych. W tym celu przeprowadza się inwentaryzację tych wyrobów.
Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie Gminy Chodzież
występuje 1 011 306 kg płyt azbestowo-cementowych, co przy średnim ciężarze m2 płyty
wynoszącym 11 kg daje 91 937 m2.
Poniższa tabela przedstawia całkowitą sumę wszystkich płyt azbestowo-cementowych
znajdujących się na terenie Gminy Chodzież w podziale na
poszczególne miejscowości wg stanu na dzień opracowania programu.

Lp.
1.

Nazwa miejscowości
Cisze

Płyty azbestowocementowe
2
[m ]
1 754

2.

Jacewko

228

2 508

2,508

3.

Kamionka

2 204

24 244

24,244

4.

Kierzkowice

1 456

16 016

16,016

5.

Konstantynowo

12 802

140 817

140,817
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[kg]
19 294

Płyty azbestowocementowe
[Mg]
19,294
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6.

Krystynka

892

9 812

9,812

7.

Milcz

22 320

245 520

245,520

8.

Stróżewice

5 930

65 230

65,230

960
13 752
2 084
1 469
84
1 531
17 935
91 937

10 560
151 272
22 924
16 159
924
16 841
197 289
1 011 306

10,560
151,272
22,924
16,159
0,924
16,841
197,289
1 011,31

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stróżewko
Stróżewo
Strzelęcin
Studzieniec
Trojanka
Trzaskowice
Zacharzyn
Razem

Zestawienie ilości płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Chodzież wg stanu na dzień
opracowania programu tj. 2012r.

W ramach wspólnej

Realizacji programu usuwania azbestu na terenie powiatu

chodzieskiego w 2018 roku z Powiatem Chodzieskim

Gmina Chodzież

zadeklarowała

kwotę w wysokości 20 000 zł.
Wg rozliczenia rzeczowo finansowego udzielonej dotacji wynika:
1.Przekazane przez Gminę środki na realizację ww. przedsięwzięcia w kwocie: 20 000 zł
2. Wykorzystane środki na realizację ww. przedsięwzięcia w kwocie: 16.464,32 zł
3. Niewykorzystane środki Gminy na realizację ww. przedsięwzięcia zwrócone Gminie:
3.535,68 zł
Lp. Miejsce występowania / odbioru
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Łączna ilość (Mg)

Stróżewo/Krystynka
Rataje
Milcz
Pietronki
Strzelce
Zacharzyn
Trzaskowice
Oleśnica
Stróżewice
Razem

7,148
8,229
5,488
1,536
0,762
8,252
4,795
2,272
4,698
43,18

Razem koszty usunięcia
azbestu (zł)

16.464,32

Wykorzystanie dotacji przyznanej przez Powiat Chodzieski

W ramach realizacji zadań zawartych w uchwale Nr XXII/167/13 Rady Gminy w
Chodzieży z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie „Programu usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chodzież na lata 2012-2032” na roku 2018
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ustalono limit roczny środków do wykorzystania na ww. prace w wysokości 24 000 zł.
Poniżej rozliczenie kosztów poniesionych przez gminę.
Lp. Miejsce występowania /
odbioru
1
2
3
4
5

Łączna ilość (m3)

Rataje
Stróżewko
Podanin
Strzelce
Wymysław
Razem

Razem koszty
usunięcia azbestu
(zł)

626,31
254,38
200,76
192,5
12,38
1286,33

23.161,51

Ilość odebranych w 2018r. płyt azbestowo-cementowych

ROK

2012- stan z inwentaryzacji
2012-2018 – usunięto
Pozostało do usunięcia

Płyty azbestowocementowe
[m2]
91 937
21 724

Płyty azbestowocementowe
[kg]
1 011 306
238 966,00

Płyty azbestowocementowe
[Mg]
1 011,31
239,00

772 340

772,31

70 213

Ilość płyt azbestowo cementowych pozostałych do usunięcia

4. INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE
CHODZIEŻ NA LATA 2009-2020
Uchwałą Nr XI/84/08 Rady Gminy Chodzież z 30.12.2008r przyjęto Strategię Integracji i
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chodzież na lata 2009-2020
Misją strategii jest profesjonalna pomoc społeczna wzmacniająca świadomość społeczną,
wspierająca jakość życia lokalnej społeczności ,integrująca mieszkańców.
1) Cel strategiczny: Poprawa sytuacji życiowej rodzin- mieszkańców gminy
a) Cele szczegółowe:
1/.Wzmacnianie pozycji rodziny w środowisku lokalnym
2/.Usprawnienie systemu wsparcia dla rodzin (socjalnego, prawnego, psychologicznego)
3/.Zwiększenie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą
rodzinie.
b) Działania
 Zintensyfikowanie i rozwój pracy socjalnej i asystenta rodziny
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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 poradnictwo prawne- nieodpłatna pomoc prawna
 Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020- uchwała
Rady Gminy Chodzież Nr XLII/329/2018 z dnia 23 lutego 2018r
 systematyczna współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas przy kościele p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Chodzieży do realizacji programu
POPŻ
 Realizacja wieloletniego programu w zakresie dożywiania
 korzystanie z uprawnień dla rodziców i dzieci w ramach Karty Dużej Rodziny
 współpraca z kuratorami sądowymi oraz koordynatorem pieczy zastępczej w
PCPR oraz Stowarzyszeniem SOCIUS działającym na rzecz mieszkańców gminy.
2) Cel strategiczny: Lepszy system pomocy, świadczeń dla osób zagrożonych
marginalizacją
a) Cele szczegółowe
1/.Niwelowanie zjawisk ubóstwa i bezrobocia prowadzących do bezdomności
2/.Usprawnienie pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.
3/.Budowa systemu rozwiązywania uzależnień i przemocy w rodzinie.
b) Działania:
 Udzielanie pomocy finansowej rodzinom w formie zasiłków z pomocy społecznej,
dodatków

mieszkaniowych,

stypendiów,

świadczeń

rodzinnych,

świadczeń

wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, programu „Dobry Start”
 Coroczne integracyjne spotkania noworoczne dla osób starszych( SOCIUS,GOPS i
UG)
 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chodzież na lata 2011-2020
Funkcjonowanie

-

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez prowadzenie

procedury niebieskiej karty, działań interwencyjnych na rzecz ofiar przemocy
domowej, podnoszenie świadomości na temat przemocy w rodzinie.
 Realizacja

Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych-

zwiększanie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń wynikających z uzależnień
 Realizacja Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na
lata 2014-2020
 Realizacja przez szkoły programów profilaktycznych i wychowawczych w zakresie
uzależnień i przemocy w rodzinie
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 Realizacja przez GOPS w partnerstwie z Euro Consulting w Pile projektu „Aktywna
integracja - twoja szansa” ze środków Unii Europejskiej zakładający przeprowadzenie
szkoleń i staży dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 Realizacja przez GOPS w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach projektu pn.” Chcę , więc
mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy wiejskiej
Chodzież” dofinansowanego ze środków EFS w ramach WRPO na lata 2014- 2020 :


usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,



powstanie klubu seniora w Milczu w celu rozwijania aktywnych form spędzania
czasu wolnego przez osoby starsze i niepełnosprawne,



wsparcie opiekunów faktycznych w formie szkoleń i poradnictwa, utworzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla OF,



świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej,



utworzenie mieszkania wspomaganego.
 wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ
 wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez pracę
socjalną -kontrakty socjalne, pomoc finansową i zabezpieczenie schronienia
w schronisku dla bezdomnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Monar,

3) Cel strategiczny: Zwiększenie aktywności lokalnej
a) Cele szczegółowe
1/.Profesjonalizacja pracowników pomocy społecznej kluczem do integracji społecznej.
2/.Diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej.
3/.Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
b)Działania:
 Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników socjalnych poprzez

udział w

szkoleniach merytorycznych.
 Ocena zasobów pomocy społecznej corocznie opracowywana przez pracowników
GOPS przedstawia potrzeby oraz stan

realizacji zadań przez ops na rzecz

mieszkańców gminy- informowanie radnych o istniejących potrzebach i kwestiach
społecznych
 diagnoza

potrzeb

i

problemów

osób

starszych

,

niepełnosprawnych

i

niesamodzielnych poprzez przeprowadzenie wywiadów pogłębionych
 współpraca z organizacjami pozarządowymi (min. stowarzyszenia, koła gospodyń
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wiejskich) , w celu wspomagania inicjatyw społecznych

5. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA
GMINY CHODZIEŻ NA LATA 2011-2020
Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chodzież na lata 2011-2020 uchwalonego Uchwałą Rady
Gminy Chodzież Nr III/11/11 z dnia 25 marca 2011r. jest przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar
przemocy w rodzinie.
a) Cele szczegółowe;
 podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat przemocy w
rodzinie
 zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do rożnych grup
społecznych
Cele te były osiągnięte poprzez działania:
a) systematyczną pracę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych; tj
w roku 2018 odbyło się 12 spotkań GZI i 102 spotkań grup roboczych.
W roku 2018 wszczętych procedur Niebieskiej Karty było 24 (18 przez policję, 3 przez
pracowników socjalnych, 1 przez PCPR, 2 przez szkoły), z czego zakończono 10 procedur.
NK założono w 18 rodzinach, w których było 23 dzieci.
b) przekazywanie materiałów profilaktycznych (ulotki i plakaty) do placówek na terenie
gminy Chodzież, działania profilaktyczne poprzez dostęp mieszkańców do informacji
dotyczących kampanii zamieszczonych na tablicy ogłoszeń GOPS,
c) z informacji, konsultacji i porad prawnych w zakresie przemocy w rodzinie
skorzystało:
 medycznego: 5
 z porad prawnych: 12,
 socjalnych: 17,
 zawodowego i rodzinnego: 13
 psychologicznego: 12
d) zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli służb działających w obszarze
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym dla policjantów, pracowników
socjalnych, nauczycieli, kuratorów sądowych, członków GKRPA nt „ Procedura
Niebieska Karta. Kompleksowe szkolenie dla Służb i Instytucji”.
Udział w konferencji poświęconej problematyce „Przemocy w rodzinie. Współczesne
zagrożenia – dopalacze, narkotyki, środki odurzające, alkohol” .
e) wdrażanie do szkolnych programów wychowawczych zagadnień związanych
z rozpoznawaniem przemocy w rodzinie (prelekcje, pogadanki) – za realizację
odpowiedzialni są dyrektorzy szkół a programy obejmują wszystkich uczniów
w szkole.
f) wdrażanie do świetlic wiejskich z programem profilaktycznym zagadnień związanych
z rozpoznawaniem przemocy w rodzinie (prelekcje, pogadanki) – za realizację
odpowiedzialni są wychowawcy. Do świetlic uczęszcza 84 dzieci.

6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO
WSPIERANIA RODZINY ZA 2018 ROK

PROGRAMU

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020- uchwalono uchwałą Rady Gminy
Chodzież Nr XLII/329/2018 z dnia 23 lutego 2018r

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Obowiązek ten
realizowany jest we współpracy ze środowiskami lokalnymi, instytucjami oświatowymi ,
centrum pomocy rodzinie ,sądami, policją, organizacjami społecznymi. Ważne jest aby
wsparcie potrzebującym rodzinom udzielone było dostatecznie wcześnie, by eliminować
sytuacje gdy dziecko musi opuścić rodzinę biologiczną.
Adresatami programu są rodziny wychowujące dzieci oraz rodziny przeżywające trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych , zagrożone ubóstwem i wykluczeniem
społecznym , problemem uzależnienia oraz rodziny dotknięte przemocą.
1) Głównym celem programu jest: wspieranie rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji-opiekuńczo wychowawczych oraz działania profilaktyczne na
rzecz wzmocnienia rodziny.
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Cel realizowany był przez działania:
 zapewnienie bezpieczeństwa materialno – bytowego rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej , której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne
możliwości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań wynikających z przepisów prawa
podejmował działania zmierzające do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych
rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.
Udzielana była pomoc na zakup żywności ,odzieży, obuwia, leków, dofinansowania do opłat
mieszkaniowych. GOPS przyznaje i wypłaca również świadczenia rodzinne, alimentacyjne,
wychowawcze, z programu Dobry Start, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz stypendia
szkolne.
 Pracę z rodziną w formie pracy socjalnej poprzez :
 nawiązywanie kontaktu z przychodnią, lekarzem pediatrą, punktem szczepień,
 współpraca, w szczególności w przypadku zagrożenia wystąpienia zaniedbań,
z różnymi służbami, np. policją, kuratorami, pedagogami, wychowawcami,
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
 w celu wzmocnienia rodziny w należytym wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych przyznawany był asystent rodziny.
Pracę z rodziną asystent prowadzi za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem jej
trudności, zasobów oraz możliwości wsparcia zewnętrznego. Wspieranie rodziny polega
przede wszystkim na uruchomieniu w rodzinach ich zasobów do radzenia sobie w przyszłości
z podobnych trudnościami z jakimi stykają się i będą stykać w codziennym życiu. Wsparte
zostały rodziny z wieloma dysfunkcjami. Praca asystenta polegała na zdiagnozowaniu, przy
wsparciu pracownika socjalnego, sytuacji rodziny pod kątem problemów i potrzeb,
a następnie wraz z rodziną opracowania planu działania.
W ramach obowiązków asystent uczył dorosłych członków rodziny dysponowania
finansami, prowadził aktywizację zawodową. W wielu sytuacjach porządkował sprawy
związane z zaległościami w zakresie opłat mieszkaniowych, zaciąganych zobowiązań. W
przydzielonych do pracy przypadkach zaangażowania wymagała praca z dziećmi. W ramach
kontaktu z pedagogami szkolnymi i wychowawcami asystent diagnozował problemy dzieci w
nauce. Oprócz działań aktywizacyjnych asystent bardzo mocno współpracował ze służbą
zdrowia. Asystent rodziny pracował również nad motywacją członków rodziny do podjęcia
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leczenia odwykowego. Do zadań asystenta należało również sporządzanie dokumentacji do
sądu, współpraca z kuratorami sądowymi, branie udziału w sprawach sadowych dotyczących
podopiecznych, udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka , współpraca z
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
 Asystent rodziny od stycznia do grudnia 2018r miał pod opieką 6 rodzin z
problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w których było 14 dzieci.
W pieczy zastępczej do końca 2018r przebywało 11 dzieci , w tym w:
 Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Rodzina -4,
 w rodzinach zastępczych spokrewnionych 7
 prowadzenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych:
Do komisji wpłynęło 8 wniosków o leczenie, w tym liczba:
 - wychowujących się w tych rodzinach dzieci niepełnoletnich - 8
 2 wnioski skierowano do sądu ( w tym 3 dzieci wychowujących się w tych
rodzinach),
 wnioski na badania biegłych ( w tym 3 dzieci wychowujących się w tych
rodzinach),
 wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
W 2018r założono 24 Niebieskie Karty, w tym:
 19 przez Policję,
 3 przez GOPS,
 1-PCPR,
 2 przez szkoły.
NK założono ogółem w 18 rodzinach, w których było 23 dzieci. Zadanie realizowane przez
Gminny Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze w skład których wchodzą przedstawiciele
oświaty, policji, pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
kuratorzy sądowi.
 realizowanie w gminnych szkołach podstawowych programu profilaktyki i programu
wychowawczego oraz programów edukacyjno- wychowawczych przeciwdziałającym
patologiom społecznym a także dotyczących uzależnień, agresji, radzenia sobie ze
stresem.
Wnioski:
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System pieczy zastępczej to zespół osób instytucji i działań mających na celu zapewnienie
czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i
wychowania przez rodziców, a obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej, w
zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej, dlatego Gminny Program Wspierania Rodziny w swoich
założeniach wypełnia w sposób wystarczający do potrzeb założone cele nakierowane na
poprawę jakości życia rodzin i dzieci w gminie Chodzież.
Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki działań dla Gminy Chodzież:
 położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku,
wzmocnienie działań profilaktycznych , doskonalenie metod pracy z rodziną,
realizowanie różnych form pomocy rodzinie
 dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny ( szkoły, przedszkola, Policja, Sąd, kuratorzy, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie ,poradnie pedagogiczne, przychodnie dziecięce, organizacje pozarządowe)
 zapewnienie środków finansowych na finansowanie pobytu dziecka w pieczy
zastępczej.

7. WIELOLETNI
PROGRAM
GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHODZIEŻ NA LATA
2015-2025
UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chodzież na lata 2015 –
2025

Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do
zapewnienia lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Mieszkaniowy zasób Gminy Chodzież jest położony na terenie 8 miejscowości.
Mieszkaniowy zasób Gminy Chodzież, według stanu na stan 31.12.2018 stanowi 17
lokali komunalnych i socjalnych łącznie o powierzchni użytkowej 754,27 m2
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
 Kamionka 9 w budynku znajduje się 1 mieszkanie , o powierzchni 47,5 liczbie izb 3,
komunalne
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 Milcz 79 – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni 59,40; 47,60; 33,40;
30,03 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 170,43 m2), o przeciętnej
liczbie izb [2], mieszkania socjalne
 Nietuszkowo 45 w budynku znajdują się 4 mieszkania o powierzchni 45,40; 48,20,
48,20; 48,20, łącznie powierzchnia mieszkań w tym budynku to 190 m2 o przeciętnej
liczbie izb 3, mieszkania komunalne
 Pietronki 4 w budynku znajdują się 2 mieszkania o powierzchni 28,70 i 32,94 łącznie
61,64 mieszkania komunalne, o przeciętnej liczbie izb 3
 Podanin 44 - 1 mieszkanie o powierzchni 42,10 mieszkanie komunalne,
 Stróżewice 14 - 2 mieszkania komunalne o powierzchni 54,17; 48,89 łącznie
powierzchnia mieszkań 103,06 m2 o przeciętnej liczbie izb 3,
 Stróżewko 2 w budynku znajduje się 1 mieszkanie komunalne o powierzchni 35,60
 Stróżewo 54 - 1 mieszkanie o powierzchni 46,60 ,2 izby


oraz Stróżewo 65A o powierzchni 57,34, 3 izby
W 2018 r. gmina nie oddała żadnego lokalu do użytkowania. Niewykorzystanych

było 1 mieszkanie. Przyczyną

jego nie zasiedlenia jest fakt konieczności posiadania

mieszkanie na wypadek okoliczności losowe .
W 2018 r. dokonano sprzedaży 3 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na
łączną kwotę 8.583,90. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 2 816,30 zł. Powodem
sprzedaży wskazanych mieszkań były wnioski dotychczasowych najemców.
W 2018 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych. Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w
opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 28.989,82 zł, a dotyczyły
14 mieszkań oraz 13.819.57 zł tytułem odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu
mieszkalnego.
Budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy znajdują się w różnym
stanie technicznym dlatego ewentualne remonty bądź modernizacje będą wykonywane w
niezbędnym stopniu. Gmina Chodzież będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali
mieszkalnych i budynków, w których się one znajdują, w zakresie, na jaki będą pozwalały
środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy, w kolejności zależnej od
stopnia pilności tych remontów. W 2018 r. nie przeprowadzano remontów

mieszkań

komunalnych.
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Na dzień 1 stycznia 2018 r. wszystkie mieszkania komunalne i socjalne będące w zasobie
gminy posiadały toalety.
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 52.366 zł, których
beneficjentami było 42 wnioskodawców. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryteriów
określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych tj. dochód oraz powierzchnia lokalu.
Kwota najniższego dodatku wynosiła 28,68 , zaś kwota najwyższego dodatku – 393,33
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 11 rodzin, wg. stanu na
dzień 31.12.2018r. było to 12 rodzin.
W roku 2018 nie przyznano żadnego lokalu mieszkalnego z uwagi na ich brak w zasobie
gminy

8. GMINNY PROGRAM
CHODZIEŻ

OPIEKI

NAD

ZABYTKAMI

GMINY

Uchwałą Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 czerwca 2016 roku
przyjęto do realizacji Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chodzież na lata
2016-2019.
Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest problematyka ochrony
dziedzictwa kulturowego gminy Chodzież. Celem tego opracowania sporządzonego na okres
od 2016 do 2019 roku jest określenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i
opieki nad zabytkami.
Gminny program opieki nad zabytkami sporządzany jest przez Wójta, a następnie po
uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę
Gminy. Kolejne sporządzane programy opieki nad zabytkami powinny uwzględniać
pojawiające się nowe uwarunkowania prawne i administracyjne, zmieniające się warunki
społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu
oraz prowadzone okresowo oceny efektów wdrażania obowiązującego programu.
Gminny program opieki nad zabytkami jest aktem prawa miejscowego, określa sposób
realizacji

zadań,

poprzez

stosowne

działania

organizacyjne

i

finansowe

oraz

upowszechniające wiedzę o zabytkach.
Gminny program opieki nad zabytkami ma również pomóc w aktywnym zarządzaniu
zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane w programie działania
ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności
do nich mieszkańców i turystów. Głównym beneficjentem realizacji programu jest lokalna
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społeczność, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko
właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich
mieszkańców. Gminny program opieki nad zabytkami, między innymi poprzez działania
edukacyjne, ma też budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli

i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni.
1) Zabytki objęte prawnymi formami ochrony
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
formami ochrony zabytków są:
 wpis do rejestru zabytków;
 wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
 uznanie za pomnik historii;
 utworzenie parku kulturowego;
 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego.
Na obszarze gminy Chodzież funkcjonują jedynie dwie z ww. form, jest to wpis do
rejestru zabytków oraz ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2) Gminna Ewidencja Zabytków
Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na terenie
gminy. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz.U. z 2018 poz. 2067)Gminy mają dbać między innymi o: „zapewnienie
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym
spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych przez ustawę na
miasto należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”, czemu ma służyć gminna ewidencja
zabytków.

Zakres gminnej ewidencji zabytków:


zabytki nieruchome wpisane do rejestru;



inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;



stanowiska archeologiczne;
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wykaz cmentarzy objętych ochrona konserwatorską,;
Gminna ewidencja zabytków gminy Chodzież została opracowana w 2016 r. i przyjęta

Uchwałą Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 czerwca 2016 roku. Obecnie w
Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zostało 195 obiektów.
W ramach realizacji zadań zawartych w uchwale Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy
Chodzież z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Chodzież na lata 2016-2019 i na wniosek proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie o udzielenie dotacji na
przebudowę otoczenia kościoła w Stróżewie udzielona została w 2018 roku dotacja na
powyższy cel.
Celem w/w prac było odtworzenie zniszczonego ogrodzenia oraz zachowanie
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
W pierwszej fazie zrealizowano zadania odnoszące się do utwardzenia terenu
przykościelnego, osadzenia krawężników, wykonanie podbudowy, montaż nawierzchni z
kostki brukowej. W drugim etapie zrealizowano zadania polegające na wykonaniu iluminacji
świetlnej i kościoła. W następnym etapie zrealizowano zadania wykonania nowego cokołu
ogrodzenia oraz zamontowano nowe ogrodzenie oraz bramę.
Uchwałą nr XLII/332/2018 Rada Gminy w Chodzieży z dnia 23 lutego 2018 roku w
sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych na rzymskokatolickim
kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie objętym ochrona konserwatorską Rada
Gminy przeznaczyła na ww. zadania dotację w wysokości 80 000,00 zł.

9.
GMINNY PROGRAM
ALKOHOLOWYCH NA 2018r.

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

Gminny Program Rozwiązywania problemów Alkoholowych przyjęto uchwałą Rady Gminy
Chodzież Nr L/400/2018 z dnia 12 października 2018r.
GKRPA została powołana na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania
wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności:
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 opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod
względem

zgodności

lokalizacji

punktu

sprzedaży

napojów

alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z
uchwałą nr XLIII/385/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na
terenie gminy Chodzież miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Komisja
przeprowadziła 1 postępowanie.
 podejmowała m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego. Komisja skierowała 3 osoby na badania w kierunku uzależnienia przez
biegłych sądowych.
W 2018 roku Komisja odbyła 2 posiedzenia. Do Komisji wpłynęło 8 wniosków o
skierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie pod nadzorem sądu. Z każdą ze
zgłoszonych osób, która przyszła na zaproszenie Komisji, przeprowadzono rozmowę
motywującą do podjęcia leczenia dobrowolnego. W wyniku przeprowadzonych rozmów 5
osób podjęło leczenie dobrowolnie, natomiast do sądu skierowano 2 osoby. Ponadto Komisja
na posiedzeniach analizowała i oceniała oferty profilaktyczne wpływające w ciągu roku. Z
każdego posiedzenia sporządzony był Protokół.
Pozostałe działania podejmowane w ramach realizacji GPPiRPA na 2018r.
 liczba spraw monitorowanych przez Zespół podejmujący czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu: 10
 liczba rodzin, którym w 2018 r. udzielono pomocy w ramach grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy, w skład których wchodzili członkowie gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: 10
 działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń
wynikających z używania alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, czy
zagrożeń społecznych:
 festyny plenerowe, imprezy sportowe, liczba uczestników: 269
 profilaktyka w ramach zajęć profilaktycznych w 5 świetlicach wiejskich, liczba
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uczestników: 90
 pozalekcyjne zajęcia sportowe, liczba uczestników: 15
 udzielanie poradnictwa osobom uzależnionym, ich rodzinom - informowanie na temat
możliwej do uzyskania pomocy medycznej, prawnej, finansowej, pedagogicznej
związanej z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, czy
związanych z przemocą w rodzinie itd.
 motywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do skorzystania z dostępnych form
pomocy terapeutycznej, leczenia odwykowego,
 upowszechnianie informacji na temat programów, placówek leczenia odwykowego
stacjonarnego i ambulatoryjnego dla osób nadużywających alkoholu, narkotyków,
innych środków odurzających (informowanie o procedurach związanych z podjęciem
leczenia, dane kontaktowe do placówek itp.), informowanie o terminach i miejscach
spotkań grup wsparcia,
 współpraca z GOPS Chodzież, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy,
Komendą Powiatową Policji, kuratorską służbą sądową, placówkami leczenia
odwykowego (monitorowanie przebiegu leczenia), oraz z innymi instytucjami w
sprawach osób uzależnionych i ich rodzin,
 gromadzenie informacji na temat potrzeb w zakresie profilaktyki, czy organizowanych
kampaniach profilaktycznych,
 opiniowanie wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie postanowień
w tym zakresie,
 czynności zmierzające do dokonania kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
(przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli).
WNIOSKI
1. Wprowadzone zostaną zmiany w składzie GKRPA oraz ustalony plan pracy i działań na
2019r.
2. Rozszerzona będzie oferta profilaktyczno-edukacyjna adresowana do dzieci i młodzieży
o zajęcia edukacyjno-warsztatowe, ukierunkowane na naukę praktycznych umiejętności
społecznych i wzmacnianie czynników chroniących.
3. Wdrażane będą wszystkie interesujące oferty profilaktyczne, opiniowane przez Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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10.PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHODZIEŻ Z
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA 2018 ROK
Program Współpracy Gminy Chodzież na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy
Chodzież XXXVIII/294/2017 z dnia 27 października 2017 r zgodnie z art. 5 a pkt 1 Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt Programu opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy
oraz zgłoszone wnioski i uwagi był konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie
z przyjętymi procedurami.
Program szczegółowo określa finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy
Gminy Chodzież z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określa też
obszary zadań własnych gminy, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami
wskazując te, które mają priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. Współpraca
administracji publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
odbywa się w dwóch równoważnych płaszczyznach: w formie finansowej i pozafinansowej.
Współpraca Gminy Chodzież z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2018 roku przede wszystkim poprzez
wspieranie realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego
konkursu ofert.
Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy określone Ustawą z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się w rejestrze zadań publicznych określonych
Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Chodzież w 2018 roku uznano:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania
szans tych rodzin i osób:
a) organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ich środowiskach
zamieszkania na bazie istniejącej infrastruktury,
b) realizowanie programów profilaktycznych,
c) organizacja wsparcia prawnego i psychologicznego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
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d) organizacja usług opiekuńczych i usług asystenta rodziny w miejscu zamieszkania dla osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin,
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
c) prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i edukacyjnej

w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz HIV/AIDS,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
3) działania na rzecz osób z orzeczoną niepełnosprawnością i seniorów:
a) wspieranie działań na rzecz osób z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym przewlekle chorych,
poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację i rehabilitację społeczną i zawodową oraz usługi
wspierające w miejscu i poza miejscem zamieszkania,
b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością
i seniorów.
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
- Przedsięwzięcia kulturalne wyzwalające inicjatywy twórcze i wzbogacające ofertę kulturalną
gminy:
a) organizacja wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem promocji i kultywowania
tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu,
b) inicjatywy środowisk twórczych,
c) promocja kulturalna gminy,
d) inicjatywy kulturalne.
5) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
a) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym również wypoczynku edukacyjnego
i edukacyjno-profilaktycznego w miejscu i poza miejscem zamieszkania,
b) propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez
organizowanie imprez sportowych i turystycznych o charakterze lokalnym, regionalnymi
międzynarodowym,
c) upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania czasu
wolnego w miejscu zamieszkania,
d) wspieranie i współfinansowanie rozwoju sportu.

Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych, wg możliwości
określonych budżetem gminy na 2018 rok, ogłoszone zostały dwa otwarte konkursy ofert na
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zasadach i w trybie określonym Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono
w 2018 roku kwotę 30 000,00 zł.
Lp. Nazwa organizacji
1.

2.

TOWARZYSTWO
PAMIĘCI
POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
1918/19
KLUB SPORTOWY
KORONA
STRÓŻEWO

Rodzaj zadania
publicznego

Tytuł zadania
publicznego

Kwota
dofinansowania

Realizacja zadania
publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji

„Pomnik
wdzięczności za
Wolność”

10 000,00

Upowszechnianie sportu
wśród dzieci i młodzieży
jako alternatywnej formy
spędzania wolnego czasu w
miejscu zamieszkania

„Nakręceni
sportem”

20 000,00

Razem

30 000,00

W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności
poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia
publicznego oraz określać zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami
pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i większym stopniu odpowiadać będzie
potrzebom społeczności lokalnej.
Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym udział w otwartym konkursie ofert
na podstawie umów określających szczegółowe zasady realizacji zadań oraz sposób
wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji.
W ramach finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, poza otwartym konkursem ofert, gmina angażuje środki
budżetu gminy w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w
ramach ich współorganizowania.
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11.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2012-2015 Z
PERSPEKTYWĄ DO 2019.
Uchwałą Nr XV/103/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 roku został przyjęty
Program ochrony środowiska dla gminy Chodzież na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019.

To wieloletni Program opracowany zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (t.j. Dz.U.2018.poz. 799 z póź. zm.).
Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chodzież
Ocenę

realizacji

założeń

programu

odniesiono

do

poszczególnych,

nakreślonych

w Programie, kierunków ochrony środowiska, dla których na etapie tworzenia zdefiniowano
szereg zadań. Niniejsze podsumowanie ma na celu określenie stopnia realizacji owych zadań
poprzez przedstawienie syntetycznej oceny zawierającej informacje o realizacji zadań
w rozbiciu na poszczególne obszary tematyczne zgodnie z zapisami w POŚ.
Najważniejsze

kierunki

krótkoterminowe,

działań

ujęte

w

programie

podzielono

na

zadania

i długoterminowe. Większość z zaplanowanych zadań wykonano w

całości, co pozwoliło na osiągnięcie założonych celów.
Poniższa tabela określa stopień ich realizacji.
Nazwa zadania

Opis podjętych działań

Ochrona istniejących
zbiorników wodnych;
Ograniczenie dopływu
zanieczyszczeń do wód
podziemnych i
powierzchniowych z
uwzględnieniem
racjonalnej gospodarki
zasobami wodnymi

Ograniczenie strat wody w systemach wodociągowych i racjonalne
wykorzystanie zasobów ujęć wodnych, rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w Podaninie – wykonano
Budowa i rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej –
zadania realizowane
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach
poza aglomeracją zadanie wykonane.

Zapobieganie degradacji
ziemi środowisko

Rekultywacja składowiska odpadów Kamionka wykonano
Zapobieganie erozji gruntów przez wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień.
Nasadzenia prowadzone są na bieżąco ( głównie przy drogach, placach zabaw,
urządzono tereny zielone przed świetlicami)
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest, zdjęcie i przekazanie do
utylizacji – zadanie realizowane
W 2018 roku uruchomiono dotację do wymiany źródeł ciepła w domach
jednorodzinnych, wielorodzinnych na terenie gminy.
Wykonanie ociepleń budynków użyteczności publicznej. Termomodernizacja
budynków spowoduje mniejsze zużycie mediów grzewczych i emisji do
powietrza.
Wymiana i budowa energooszczędnego oświetlenia – zmniejszenie zużycia
energii
Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin do

Ograniczenie
emisji

Ograniczenie

niskiej
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uciążliwości
systemu
komunikacyjnego

Upowszechnianie zasad
dobrej praktyki rolniczej

powietrza.
Budowa dróg gminnych - poprawa standardu i jakości bezpieczeństwa ruchu zmniejszenie emisji spalin poprzez płynne poruszanie się pojazdów prowadząca
do zmniejszenia emisji spalin do powietrza
Edukacja rolników w zakresie planów nawożenia – spotkania organizowane przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Dordczy w Chodzieży.
Corocznie organizowane spotkania szkoleniowe z rolnikami mające na celu
propagowanie proekologicznych zasad gospodarki rolnej. System FAPA
organizatorami WODR w zakresie zasad wzajemnej zgodności, czyli powiązania
wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez
beneficjentów określonych wymogów, które obowiązują od 2013 roku. Ważnym
aspektem spotkań były zagadnienia ochrony środowiska naturalnego
w prowadzeniu działalności rolniczej.
Organizowanie kampanii informacyjnych nt. proekologicznych zachowań
mieszkańców drukując ulotki, wykorzystując zebrania wiejskie festyny.
W szkołach organizowane konkursy ekologiczne
Podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniach degradacyjnych ziemi
poprzez wypalanie traw. Plakaty otrzymywane od organizacji ekologicznych

1) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GOSPODARKI ODPADAMI

ZADAŃ

WYNIKAJĄCYCH

Z

1.W 2018 roku na terenie gminy nie istniało legalnie działające składowisko odpadów
komunalnych.
Zarówno na początku jak i na końcu 2018 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk
odpadów komunalnych. W ciągu 2018 r. nie stwierdzono również pożarów wysypisk.

Od 1 lipca 2013 roku nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Chodzież zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. Pozostałe
nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz
budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z
firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy
Chodzież. W ramach systemu wyposażono wszystkie nieruchomości zamieszkałe w
pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Dostarczono również worki z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki, przeznaczone do
selektywnego gromadzenia określonych frakcji odpadów komunalnych.
W wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych od dnia 1 lipca 2013 roku do 31
maja 2017 roku, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od
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właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez firmę Altvater Piła Sp.
z o. o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła, na podstawie umów zawartych z Gminą Chodzież.
W marcu 2017 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na
odbiór

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych wyłoniono firmę Pani Aleksandry Drozdowskiej pod nazwą Zakład
Oczyszczania Miasta „ŁAD” Aleksandra Drozdowska, ul. Młyńska nr 3, 64-800 Chodzież,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę i do końca marca 2018 roku świadczyła usługę w w/w
zakresie.
Od 1 kwietnia 2018 roku w wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych realizowany był przez dalszą część 2018 roku przez firmę Altvater Piła Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łączna 4a, 64-920 Piła.
Natomiast odpady komunalne z terenów niezamieszkałych Gminy odbierane były przez
następujące podmioty:
- Altvater Piła Sp. z o. o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła,
- Zakład Oczyszczania Miasta s. c. Rafał Górski, Dorota Górska, ul. Fabryczna 4,
64-800 Chodzież,
- Zakład Oczyszczania Miasta „ŁAD” Aleksandra Drozdowska, ul. Młyńska nr 3,
64-800 Chodzież.
Na terenie Gminy Chodzież odpady komunalne odbierane są według podziału na następujące
frakcje:
 Od właścicieli nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej:
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik, dopuszcza się
worek,
 odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek lub pojemnik koloru
żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe
ze szkła

– worek lub pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem

„Szkło”,

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Strona 50

 odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury – worek lub pojemnik koloru niebieskiego
oznaczony napisem „Papier”,
 odpady

ulegające

biodegradacji,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

bioodpadów – worek lub pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem
„Bio”.
 Od właścicieli nieruchomości z budynków wielolokalowych:
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik,
 odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe

– pojemnik koloru żółtego

oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe
ze szkła – pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”,
 odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury – pojemnik koloru niebieskiego oznaczony
napisem „Papier”,
 odpady

ulegające

biodegradacji,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

bioodpadów – pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”.
Odpady ulegające biodegradacji odbierane były w okresie od kwietnia do końca grudnia.
Mieszkańcy

nie

przekazujący

odpadów

zielonych

mogli

je

kompostować

w przydomowych kompostownikach, co ograniczania przekazywanie ich ilości do stosownej
instalacji.
Na terenie placówek oświatowych Gminy Chodzież oraz w siedzibie Urzędu Gminy
w Chodzieży prowadzona była zbiórka zużytych baterii. Ponadto w wyznaczonych
miejscowościach znajdują się oznakowane pojemniki do gromadzenia odzieży i tekstyliów
przedsiębiorcy

prowadzącego

zbiórkę

odzieży

używanej

-

WTÓRPOL

Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Żurawia nr 1, 26-110 SkarżyskoKamienna.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chodzież
właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących frakcji odpadów:
1) papier i tektura,
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2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) odpady ulegające biodegradacji,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte opony,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wytwarzane
w ramach prac, które nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),

wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,
11) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby,
kleje, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, środki czyszczące, detergenty, środki do
konserwacji drewna,
12) odzież i tekstylia,
13) metale,
14) drewno, w tym opakowania z drewna.
Odpady te przyjmowane były w Kamionce w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Na podstawie złożonych do Urzędu Gminy Chodzież deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, że na dzień 31 grudnia 2018 roku
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych zostało 5.273 mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych, z tego 4.741 zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, a
zatem 10,09% mieszkańców (532) nie segregowało odpadów.

INFORMACJA O ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY CHODZIEŻ
ODPADACH KOMUNALNYCH
INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH
NIEULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Kod odebranych
odpadów komunalnych

20 03 01

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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odpadów komunalnych [Mg]
2017 r.

2018 r.

1393,720

1462,580
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15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

147,440

154,620

15 01 07

Opakowania za szkła
Odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i
remontów
Gruz ceglany
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż
wymienione
w 17 05 03

104,980

110,756

41,380

29,900

31,860

0,0

5,480

15,900

0,0

4,080

1724,860

1777,836

17 01 01
17 01 02
17 01 07

17 05 04
Suma

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Kod odebranych
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji

Masa odebranych odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji [Mg]
2017 r.

2018 r.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

176,950

98,720

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

158,240

130,320

Suma

335,190

229,040

INFORMACJA O ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH
Z FUNKCJONUJĄCEGO NA TERENIE GMINY
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KAMIONCE
Kod zebranych odpadów
komunalnych

16 01 03
17 01 01
17 05 04

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w
17 05 03

Masa zebranych odpadów
komunalnych [Mg]
2017 r.

2018 r.

43,910

17,300

25,380

0,0

0,0

3,980

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

0,0

3,000

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

3,520

0,0

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

0,0

0,620

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

53,480

81,200
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Suma

106,100

126,290

Zestawienie informacji o masie odebranych odpadów z sektora komunalnego z terenu gminy Chodzież w 2017 r. i 2018 r.
z podziałem na poszczególne frakcje.

INFORMACJA O ILOŚCIACH I SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH
(ZMIESZANYCH) ODPADACH KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Kod
odpadów

20 03 01

Rodzaj
odpadów

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
przekazanych do
zagospodarowania
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

751,120

R121

192,160

R12

519,300

D132

Nazwa instalacji,
do której zostały
przekazane odpady
komunalne
Międzygminne
Składowisko
Odpadów
Komunalnych
Sp. z o.o.
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Toniszewie
ALTVATER PIŁA
Sp. z o.o.
Sortownia
Zmieszanych
odpadów
Komunalnych
w Kłodzie
ALTVATER PIŁA
Sp. z o.o.
Instalacja
MechanicznoBiologicznego
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych

Adres
instalacji

Toniszewo 31
62-104
Pawłowo
Żońskie

Kłoda
64-930
Szydłowo

Kłoda
64-930
Szydłowo

Zestawienie informacji o masie niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych odebranych z obszaru gminy
Chodzież w 2018 r., pochodzących z sektora komunalnego oraz sposobie i miejscu ich zagospodarowania.

Łączna masa odebranych w 2018 roku z terenu Gminy Chodzież odpadów komunalnych
nieulegających biodegradacji wynosiła 1.777,836 Mg, z czego 1.462,580 Mg stanowiły
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. 82,27 % ogółu odebranych odpadów
komunalnych nieulegających biodegradacji.

ILOŚCI ODEBRANYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY CHODZIEŻ
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2012 – 2018 (Mg).
2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.
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2018 r.
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1 100,600

1 188,580

1 254,700

1 336,800

1 274,880

1 393,720

1 462,580

Zestawienie ilości odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Chodzież w
poszczególnych latach 2012 – 2018 (Mg).

Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku
odebrane z terenu Gminy Wiejskiej Chodzież przekazane zostały w całości do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do kompostowni będącej w zarządzie
Spółki „GWDA” w Pile, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY
ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH
DO SKŁADOWANIA
Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych
z terenu Gminy Chodzież

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów przygotowanych
do ponownego użycia
i poddanych recyklingowi [Mg]
2017 r.

2018 r.

180,897

99,112

81,160

69,434

15 01 04

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania z metali

0,312

0,369

15 01 07

Opakowania ze szkła

64,990

119,240

19 12 01

Papier i tektura

1,247

0,000

19 12 02

Metale żelazne

16,584

15,124

19 12 03

Metale nieżelazne

1,086

0,638

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma
Szkło

3,479

22,172

2,361

0,000

Szkło

0,604

0,000

352,720

326,089

15 01 01
15 01 02

19 12 05
20 01 02
Suma

Zestawienie informacji o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu Gminy Chodzież w 2018 roku.

Masa wytworzonych w 2018 roku odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca gminy
Chodzież wynosi 94 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 277 kg
zmieszanych odpadów komunalnych.
Gmina Wiejska Chodzież podobnie jak w latach ubiegłych tak i w 2018 roku osiągnęła
wymagane prawem poziomy:
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 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i rozbiórkowe,
 ograniczenia

masy

odpadów

ulegających

biodegradacji

przekazanych

do

składowania.
Wystawiono i wysłano 399 upomnień.
Wystawiono i przekazano do US 23 tytuły wykonawcze oraz zawiadamiano organ
egzekucyjny o zmianie należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej
wygaśnięcia w części lub całości, w szczególności gdy wygaśnięcie było wynikiem zapłaty
należności pieniężnej.
Kwota zaległości na dzień 31.12. 2018 r. (dotyczy osób fizycznych i prawnych) wynosiła
105.827,41 zł.
W okresie wiosennym i jesiennym przeprowadzona została sprzed nieruchomości
zamieszkałych zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
wielkogabarytowych, w tym zużytych opon.

12.STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHODZIEŻ NA LATA 2016-2025
Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 01.04.2016r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Chodzież na lata 2016-2025
Strategia Rozwoju Gminy Chodzież na lata 2016-2025 uchwalona została w kwietniu
2016r. Jest to Strategiczny Program Rozwoju Gminy Chodzież, który zawiera cele
strategiczne, cele operacyjne i kierunki działania oraz ich finansowanie w kolejnych latach.
Strategia Rozwoju Gminy Chodzież na lata 2016-2025 jest dokumentem
strategicznym uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej w zakresie ładu społecznego,
gospodarczego oraz przestrzennego. W założeniach programowych opracowanie koreluje z
dokumentami polityki rozwoju zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Strategia wpisuje się w priorytety i kierunki rozwojowe wskazane w najważniejszych
dokumentach, dotyczących polityki rozwoju oraz najistotniejszych z punktu widzenia
rozwoju Gminy Chodzież opracowaniach strategicznych takich jak:


Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-

2020
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Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku



Strategia Rozwoju Kraju 2020
W Strategii rozwoju gminy uwzględniono trzy kluczowe cele strategiczne tj. cele

ogóle. Przyjęto, że wszystkie cele mają charakter ciągły i powinny być prowadzone przez cały
okres obowiązywania Strategii.
 Cel ogólny 1: Rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy Chodzież,
Cel szczegółowy 1.1.: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z małą
infrastrukturą drogową,
 budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym:
- przebudowa dróg - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa
ruchu
 działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, w tym:
- budowa, modernizacja i przebudowa ciągów pieszych o charakterze
komunikacyjnych,
- oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych - poprawa standardu i jakości
oraz bezpieczeństwa ruch,
- modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie
gminy.
Cel szczegółowy 1.2.: Rozwój pozostałej infrastruktury
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy,
 Wsparcie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
 Wspieranie i podejmowania działań zachęcających do inwestowania,
 Cel ogólny 2: Zapewnienie równego dostępu do pozostałej infrastruktury.
Cel szczegółowy 2.1.: Wspieranie edukacji
 Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej że
szczególnym uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
w tym:
- promujące aktywność i rozwijanie zdolności oraz wyrównujące poziom
nauczania,
 Rozwój nowoczesnych technologii w edukacji (TIK).
Cel szczegółowy 2.2.: Rozwój przedsiębiorczości
 Promocja gminy jako miejsca do inwestowania
 Wspieranie przedsiębiorczości,
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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 Rozwój strefy ekonomicznej,
 Szkolenia dla pracowników firm podnoszące umiejętności.
Cel szczegółowy 2.3.: Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców:
 Wsparcie OSP, działań Policji oraz akcji na temat profilaktyki dotyczącej
uzależnień,
 Promocja bezpiecznego zachowania się na drodze, w wodzie, itp.
Cel szczegółowy 2.4.: Wspieranie rozwoju turystyki oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego
 Rozwój ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych oraz rowerowych na terenie
gminy
 Promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, przez kultywację
tradycji i lokalnych zwyczajów i agroturystyki,
 Rewitalizacja zabytków na terenie gminy, w tym:
- uporządkowanie i modernizacja terenu cmentarzy oraz istniejącej
infrastruktury,
Cel szczegółowy 2.5. Rozwój małej architektury
 Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej,
 Budowa małej infrastruktury sportowej,
 Budowa i modernizacja placów zabaw.
 Cel ogólny 3. Wsparcie sektora społecznego i rozwój kapitału ludzkiego:
Cel szczegółowy 3.1 Działania promujące rozwój aktywności lokalnej:
 Zakup wyposażenia dla miejscowości,
 Działania promujące miejscowość oraz kultywujące tradycję (uroczystości,
itp.),
 Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych na terenie gminy,
 Promowanie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem proekologicznej
i prozdrowotnej wśród mieszkańców,
 Pielęgnacja

i

utrwalanie

dziedzictwa

historycznego,

kulturalnego

i lokalnych tradycji oraz promowanie wartości z nich wynikających.
Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie współpracy zewnętrznej, krajowej i międzynarodowej:
 Działalność gminy w ramach stowarzyszeń, organizacji i innych
podmiotów
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 Inicjowanie współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi z terenu
kraju i świata: miasta partnerskie w kraju i za granicą, wizyty studyjne
krajowe i zagraniczne, wymiana młodzieży.
Zestawienie celów strategicznych-ogólnych wraz z działaniami podjętymi przez Gminę
Chodzież w roku 2018.
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Rok 2018

Lp.
1.

Cele strategiczne/ogólne

Cele szczegółowe

Zadanie

Cel ogólny 1: Rozwój
infrastruktury technicznej na
terenie gminy Chodzież,

1.1.: Budowa i modernizacja
infrastruktury drogowej
wraz z małą infrastrukturą
drogową,

1. „Rataje, os. Dębowe - budowa drogi” – inwestycja została
zaplanowana w kwocie: 234.000 zł, zrealizowana w
wysokości: 211.124,06 zł tj. 90,22% planu. W ramach
zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja
wybudowana droga z kostki betonowej o długości całkowitej
138 m oraz opłacone koszty nadzoru.

1.Zadanie zostało zakończone.

2.„Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi
wojewódzkiej)” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie:
60.000 zł, wykonane w wysokości: 56.049,90 zł tj. 93,42%
planu. Planowane środki zostały wydatkowane na
sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy drogi z kostki
betonowej, chodników, odwodnienia drogi oraz oświetlenia..

2 .Zadanie będzie kontynuowane w
roku następnym.

3.„Rataje, ul. Leśna Polana – budowa drogi – zadanie
zostało zaplanowane w kwocie: 448.825,00 zł, zrealizowane w
wysokości: 448.824,11 zł. Środki w roku 2017 zostały
wydatkowane na przygotowanie dokumentacji technicznej i
budowlanej oraz wykonanie map do celów projektowych. W
roku 2018 została wykonana droga długości ok. 450m o
szerokości jezdni od 4,00 do 5,00 m. Nawierzchnia została
wykonana z kostki betonowej.

3.Zadanie zostało zakończone.

4.„Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika” – inwestycja
została zaplanowana w kwocie: 150.000 zł zrealizowana w
wysokości: 135.939,60 zł tj. 90,63%. Przedmiotem zadania
była budowa chodnika o długości 420 m i szerokości 1,5 m z
kostki betonowej (odcinek od dz. 158 – dawny przejazd
kolejowy - do skrzyżowania z ul. Łąkową dz. 80). Na rok 2017

4.Zadanie zostało zrealizowane.
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przewidziany plan wydatków po zmianach w wysokości:
13.074,90 zł, przeznaczono na opracowanie dokumentacji
technicznej. W roku 2018 przeprowadzono budowę chodnika
oraz opłacono nadzór i obsługę geodezyjną.
5.„Słomki – droga dojazdowa do pól (dz. 101)” – inwestycja
została zaplanowana w kwocie: 705.000 zł, zrealizowana w
kwocie: 698.909,70 zł tj. 99,14% planu. W ramach
planowanych środków została wybudowana droga o długości
790 mb i szerokości 4m ze zjazdami na pola, przeprowadzona
inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór inwestorski.
Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków
Województwa Wielkopolskiego, w wysokości: 98.750 zł.

5. Zadanie zostało zakończone.

6.„Stróżewko – przebudowa drogi nr 191022” – zadanie
zostało zaplanowane w kwocie: 6.000 zł. W ramach
zaplanowanych środków sporządzono dokumentację na
przebudowę drogi o długości 255 mb, mającej na celu
ułatwienie dojazdu do gruntów rolnych i posesji.

6. Zadanie będzie kontynuowane w
roku następnym.

7.„Podanin – lampy solarne” – inwestycja zaplanowana
została w kwocie: 40.000,00 zł, zrealizowane w wysokości:
38.293,00 zł. Zadanie przewidywało zakup i montaż 3 szt.
lamp hybrydowych.

Zadanie zostało zakończone.

8.„Rataje, os. Zielone Wzgórze – budowa oświetlenia” –
zadanie zaplanowane zostało w kwocie: 46.396,00 zł,
zrealizowane w wysokości: 43.916,28 zł, tj. 94,66% planu.
Zaplanowane
środki
przeznaczono
na
wykonanie
dokumentacji a także budowę linii kablowych zasilających
oraz ustawienie i montaż 4szt. latarni oświetleniowych..
9.„Stróżewko – oświetlenie drogowe” – zaplanowane środki
w kwocie: 32.519 zł, zostały wydatkowane w wysokości:
32.511,17 zł, tj. 99,98% planu. W ramach planowanych
środków zostało ustawione oświetlenie poprzez montaż 7 szt.
słupów z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED
oraz opłacony nadzór i obsługa geodezyjna.
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Zadanie zostało zakończone.
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1.2.: Rozwój
infrastruktury
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pozostałej

10.„Studzieniec - oświetlenie drogowe” – inwestycja
zaplanowana została w kwocie: 39.850,00 zł, zrealizowana w
wysokości: 37.551,31 zł, tj. 94,23%. Planowane nakłady
zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji
budowlanej, map do celów projektowych oraz prac
budowlanych związanych z montażem 4 słupów
oświetleniowych z oprawami LED a także wykonanie
pomiarów pomontażowych.

Zadanie zostało zrealizowane.

11. „Rataje – termomodernizacja świetlicy” – zaplanowane
środki w wysokości: 189.000,00 zł, zostały wydatkowane w
wysokości: 188.963,17 zł, tj. 99,98% planu. Zadnie zostało
przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Zaplanowane w
roku 2017 środki, w kwocie: 615 zł, zostały wydatkowane na
sporządzenie kosztorysu. W roku 2018 zostały przewidziane
do wykonania prace dotyczące m.in.: docieplenia ścian
budynku wraz z robotami towarzyszącymi tj. demontażowymi
i rozbiórkowymi, przebudową podestu schodowego,
wykonaniem opaski wokół budynku, itp. Nakłady ogółem na
realizację zadania przewiduje się w wysokości: 189.615 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

12. „Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła” – od 1
lipca br. nastąpiło przyjmowanie wniosków o udzielenie
dotacji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Chodzież z
dnia 18 maja br..

W ramach posiadanych środków
udzielono
dofinansowania
na
wymianę 9 pieców.

1.„SP Strzelce – rozbudowa szkoły” – zaplanowane środki w
kwocie: 1.649.670,45 zł, zostały wydatkowane w wysokości:
1.337.587,67 zł. Zaplanowane przedsięwzięcie przewiduje
rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną o wymiarach
24m x 12 m i wys. 7,5m wraz z zapleczem sanitarnym oraz o
dwie sale lekcyjne. W części istniejącej szkoły niektóre
pomieszczenia zmienią swoje przeznaczenie oraz zostaną
zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych. Projekt rozbudowy szkoły, remontu i
przebudowy obejmuje również termomodernizację obiektu, w
ramach której zostaną docieplone ściany fundamentowe i

Zadanie jest w trakcie realizacji.
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ściany zewnętrzne oraz zostanie wykonana nowa elewacja. W
roku 2018 opłacono koszty wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej, wycinki drzew, wytyczenia obiektu oraz opłacono
częściowo prace budowlane.

2.

Cel ogólny 2: Zapewnienie
równego
dostępu
do
pozostałej infrastruktury,

Cel
szczegółowy
Wspieranie edukacji

2.1.:

2.„ZSP Stróżewo – rozbudowa szkoły” – zaplanowane środki
w kwocie: 124.409,00 zł, zostały wydatkowane, w wysokości:
115.251,00 zł na sporządzenie dokumentacji dotyczącej
rozbudowy budynku szkoły, opłacenie kosztów inspektora
nadzoru, wytyczenie obiektu oraz wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej. Zadanie przewiduje rozbudowę istniejącego
budynku szkoły w Stróżewie o 381,52 m2 całkowitej
powierzchni zabudowy tj. o dodatkowe 3 izby lekcyjne - w
tym pracownia fizyko-chemiczna z zapleczem, pracownia
językowa a także dodatkowo świetlica szkolna, biblioteka i
szatnia. W części istniejącej budynku szkoły powstanie
gabinet
pielęgniarki,
pedagoga/psychologa/logopedy/
terapeuty.

Zadanie jest w trakcie realizacji

1. „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program
rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież" w kwocie:
474.571,88 zł (w tym: 429.107,09 zł - środki europejskie,
45.464,79 zł – dotacja celowa), w ramach WRPO na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Realizacja
przedsięwzięcia
przewidziana została na lata 2017-2018. Limit wydatków
przewidziany na rok 2017 wynosił: 380.226,88 zł (w tym:
343.800,51 zł - środki europejskie, 36.426,37 zł – dotacja
celowa) a na rok 2018 - 94.345 zł (w tym: 85.306,58 zł środki europejskie, 9.038,42 zł – dotacja celowa)

Ostateczne
zakończenie
przedsięwzięcia nastąpi w roku
2019.

2.Program powszechnej nauki pływania w ramach projektu
pn. „Umiem pływać” adresowany do uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Współfinansowany ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Rok 2018 – 157 dzieci – 15.700 zł
Rok 2017 – 143 dzieci – 14.300 zł
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Zrealizowano z budżetu gminy
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3.„Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” dotyczący
wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły
oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych. Umowa zawarta z Wojewodą Wielkopolskim.
- Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Oleśnicy – 4.000 zł dotacja, 1.000 zł wkład własny
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Strzelcach –
4.000 zł dotacja, 1.000 zł wkład własny.
4.Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica”. Umowa zawarta z Wojewodą Wielkopolskim.
- Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Oleśnicy – 14.000 zł dotacja, 3.500 zł wkład własny
-Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Strzelcach –
14.000 zł dotacja, 3.500 zł wkład własny
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Stróżewie – 14.000 zł
dotacja, 3.500 zł wkład własny
- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie - 14.000 zł dotacja,
3.500 zł wkład własny.
Cel
szczegółowy
2.2.:
Rozwój przedsiębiorczości

1.„Zakup gruntów” – zaplanowane środki związane były z
planowanym wykupem nieruchomości przeznaczonych na
cele inwestycyjne, tj. grunty pod drogi w Studzieńcu (dz. 79/6)
i Ratajach (dz. 644)..
2.„Aktywna integracja – Twoja szansa” – celem
przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W
ramach projektu beneficjenci otrzymują wsparcie w
szkoleniach zawodowych i stażach. Projekt jest realizowany w
ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze
środków EFS – wprowadzono nakłady ogółem na ten cel w
kwocie: 65.100 zł (w tym: 58.247,36 zł - środki europejskie, 6.852,64 zł
– dotacja celowa) - GOPS jest partnerem przy realizacji projektu.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Zrealizowano

Zrealizowano

Wydatek nie został zrealizowany z
uwagi na nieodpłatne otrzymanie
przedmiotowych gruntów.

Do końca 2018 roku wydatkowano
środki w wysokości: 25.845,00 zł
na przeprowadzenie szkolenia
(treningi kompetencji i
społecznych) – koszt:

umiejętności

14.040 zł,
catering dla uczestników projektu –
9.570 zł oraz zwrot kosztów
dojazdów na zajęcia – 2.235 zł.
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Termin realizacji projektu przypada w latach 2017-2018.
Limit wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości: 32.550 zł
(w tym: 29.123,68 zł – środki europejskie; 3.426,32 zł dotacja) natomiast
na rok 2018 w wysokości: 32.550 zł (w tym: 29.123,68 zł – środki
europejskie; 3.426,32 zł dotacja). W roku 2017 odbyły się szkolenia
– treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 75 osób
(16.800 zł); opłacono catering dla uczestników (11.250 zł) oraz
zwrócono koszty dojazdu na zajęcia (2.455 zł) - wydatki
zrealizowane ogółem: 30.505 zł (w tym: 27.293,95 zł ze środków
europejskich oraz 3.211,05 zł z dotacji celowej). Limit wydatków na
rok 2018 nie został zmieniony.

Termin realizacji projektu został
wydłużony do końca maja 2019
roku - pozostałe nie wydatkowane
środki w kwocie: 6.705 zł zostały
przeniesione do limitu na rok 2019.

3.„Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i
niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” – w trakcie
roku 2018 wprowadzono nakłady ogółem w kwocie: 908.320
zł na realizację projektu który jest realizowany w ramach
WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków
EFS (w tym: 812.821 zł - środki europejskie, 95.499 zł –
dotacja celowa). Termin realizacji projektu przypada w latach
2018-2019. Zadania w ramach projektu jest realizowany w
partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chodzieży z
Fundacją Ośrodek
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych Niesamodzielnych w Plewiskach. Limit
wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości: 521.545 zł
natomiast na rok 2019 w wysokości: 386.775 zł. Celem
przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług
społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym,
niesamodzielnych
i/lub
niepełnosprawnych.
Do końca 2018 roku poniesiono wydatki, w kwocie:
267.388,56 zł, związane: z przekazaniem środków dla partnera
na realizację projektu w wysokości: 132.451,32 zł, ze
świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
(23 osoby) na kwotę: 61.064,90 zł, opłaceniem usług asystenta
osoby niepełnosprawnej (4 osoby) – 5.740,00 zł, powstaniem
centrum wsparcia opiekunów faktycznych dla 20 opiekunów
osób niepełnosprawnych – w ramach którego funkcjonuje
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (zakupiono sprzęt

Przedsięwzięcie jest w trakcie
realizacji.
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specjalistyczny – 7.418 zł), szkolenia dla opiekunów oraz
przewidziane zostało wsparcie psychologa (10 osób) –
12.214,40 zł. Od kwietnia 2018 roku uruchomiony został Klub
Seniora w Milczu (zapisanych jest 50 osób) – 47.800,88 zł (w
ramach tych środków poniesiono koszty na warsztaty
zajęciowe, gimnastykę rekreacyjną, transport na zajęcia,
książki, sprzęt audiowizualny, sprzęt TIK, materiały
dydaktyczne, art. spożywcze, wynagrodzenie kierownika
klubu). Dodatkowo zostały poniesione koszty pośrednie w
wysokości: 8.117,06 zł. Środki nie wydatkowane w roku
2018 - w kwocie: 254.156,44 zł - zostały wprowadzone do
limitu wydatków na rok następny.
Cel
szczegółowy
2.3.:
Wzrost
bezpieczeństwa
mieszkańców

1.„Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w
Chodzieży" – środki zostały przekazane na fundusz wsparcia
zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Przekazano 20 000zł

Cel
szczegółowy
2.4.:
Wspieranie
rozwoju
turystyki
oraz
ochrona
dziedzictwa kulturalnego

1.„Strzelce – utwardzenie terenu na cmentarzu” – zadanie
zostało zaplanowane w kwocie: 6.600 zł, zrealizowane w
kwocie: 6.539,80 zł tj. 99,09% planu. Wydatkowane środki
dotyczyły wykonania utwardzenia terenu kostką polbrukową
w obrębie cmentarza ok. 42,6 m2.

Zadanie zostało zakończone.

2.Uchwałą nr XLII/332/2018 Rada Gminy w Chodzieży z
dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na
przeprowadzenie robót budowlanych na rzymskokatolickim
kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie objętym
ochrona konserwatorską Rada Gminy przeznaczyła na ww.
zadania dotację w wysokości 80 000,00 zł.

Cel
szczegółowy
2.5.
Rozwój małej architektury

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

1.„Zagospodarowanie skweru i stawu w Podaninie” –
zaplanowane środki w kwocie: 100.000 zł, zostały
wydatkowane, w wysokości: 404,61 zł, na wykonanie
przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Planowane
przedsięwzięcie przewiduje wykonanie wodotrysku z kaskadą
oraz montaż elementów architektury ogrodowej a także
wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i budowę

Zadanie zostało zakończone

Inwestycja zostanie zrealizowana w
2019 roku.
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oświetlenia. Zaplanowane w roku 2017 środki zostały
wydatkowane, w wysokości: 3.499,98 zł, na wykonanie
dokumentacji
projektowych.
Złożono
wniosek
o
dofinansowanie zadania (możliwość uzyskania 85%
dofinansowania).

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

2.„Nietuszkowo – budowa świetlicy” – zaplanowane środki w
kwocie: 1.209.800 zł zostały wydatkowane w wysokości:
1.209.750,52 zł tj. 100,00% planu. Zadanie zostało
przewidziane do realizacji w latach: 2014 – 2018. Planowane
przedsięwzięcie przewidywało postawienie nowego budynku
o powierzchni użytkowej 330,04 m2, przeznaczonego w części
na świetlicę wiejską (220,40 m2) oraz w części na przedszkole
(109,64 m2). Wykonane zostaną m.in.: fundamenty, ściany,
tynki, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach,
zagospodarowanie dojścia do budynku. Nakłady ogółem na
ten cel zostały zaplanowane w wysokości: 1.335.906,87 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

3.„Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i
rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali
wiejskiej” – zaplanowane środki w wysokości: 3.100,00 zł,
zostały wydatkowane w kwocie: 2.706 zł, tj. 87,29% planu na
przygotowanie dokumentacji projektowej na remont i
modernizację istniejącej sali wiejskiej, głównym celem
przedsięwzięcia
jest
rozszerzenie
dotychczasowego
użytkowania świetlicy wiejskiej o funkcję rekreacyjnoturystyczną. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w
ramach operacji „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4,
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”.

Zadanie będzie kontynuowane w
roku 2019.

4.„Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w
Milczu” – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie
atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadnie
zostało przewidziane do realizacji na lata 2018-2019.
Zaplanowane w roku 2018 środki (2.000 zł) zostały
wydatkowane, w wysokości: 1.999,98 zł, na wykonanie
dokumentacji projektowych.

Zadanie będzie kontynuowane w
roku 2019.

Strona 67

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

5.„Podanin – budowa małej infrastruktury” – zaplanowane
środki w wysokości: 32.775,00 zł zostały wydatkowane w
wysokości: 32.443,98 zł, tj. 98,99% planu. W ramach
zaplanowanych środków wykonano dokumentację oraz
postawiono
ośmiokątną
altanę
(18m2)
z
dachem
wielospadowym..

Zadanie zostało zakończone

6.„Scena letnia w Zacharzynie” – zaplanowane środki w
wysokości: 83.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości:
73.600 zł. W ramach przyjętych nakładów została
wybudowana scena.

Zadanie zostało zakończone.

7.„Strzelce – wykonanie małej infrastruktury” –
zaplanowane środki w wysokości: 62.000,00 zł, zostały
wydatkowane w kwocie: 58.199,98 zł na sporządzenie
dokumentacji oraz wykonanie konstrukcji drewnianej z
zadaszeniem, ławo stoły oraz na położenie kostki polbrukowej
o powierzchni 43,565 m2.

Zadanie zostało zakończone.

8.„Strzelęcin - plac zabaw” – zaplanowane środki w
wysokości: 40.154,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie:
40.153,20 zł na zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie
ogrodzenia placu zabaw.

Zadanie zostało zakończone.

9."Otwarta Strefa Aktywności w Milczu” – przedsięwzięcie
zostało zaplanowane w wysokości: 59.901,00 zł. W ramach
środków wykonana została siłownia zewnętrzna na działce nr
163, z następującymi elementami: biegacz+pylon+orbitrek;
krzesło+pylon+wyciąg górny; wioślarz+pylon+prasa nożna;
rower+pylon+jeździec; rower ręce+pylon+trenażer; toi-chiduże-koła+pylon+tai-chi-małe-koła a także elementy strefy
relaksu, tj.: stół do gry w szachy/warcaby, 4 szt. ławki
parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery (4 stanowiska).

Zadanie zostało zrealizowane.

10. „Podanin – budowa siłowni zewnętrznej” – zaplanowane
środki w wysokości: 2.500,00 zł zostały wydatkowane w
kwocie: 2.499,98 zł, tj. 100,00% planu na sporządzenie

Zadanie będzie kontynuowane w
roku 2019.
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dokumentacji. W ramach zadania zostaną zamontowane
elementy siłowni terenowej, wykonana nawierzchnia trawiasta
oraz ogrodzenie. Na realizację przedsięwzięcia złożono
wniosek o dofinansowanie w ramach grantu do LGD „Dolina
Noteci”.

3.

Cel ogólny 3. Wsparcie
sektora społecznego i rozwój
kapitału ludzkiego:

Cel
szczegółowy
3.1
Działania promujące rozwój
aktywności lokalnej

1.Organizacja spotkań wigilijno-noworocznych dla seniorów
gminy Chodzież – koszt gminy – 2900 zł – zadanie
organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem SOCIUS,

Zadanie zrealizowane.

2.Festyny i pikniki tematyczne kultywujące tradycje oraz
promujące współpracę różnych organizacji :
– Zacharzy- piknik rodzinny dla mieszkańców gminy pod
hasłem „Babski Targ - smaki Doliny Noteci” – koszt gminy
25.758 zł
- Milcz – wrzesień- Dożynki powiatowo – gminne – koszt
gminy 71.000 zł

Zadania zrealizowane.

3.Nietuszkowo- listopad - obchody 100 lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. W ramach zaplanowanych obchodów
odbyła się msza św. w intencji ojczyzny – Missa brevis Jana
Szopińskiego Wydarzenie było realizowane w ramach
projektu Stowarzyszenia SOCIUS pod nazwą Ojczyzna
Ojczyźnie. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach
ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
konkursu w dziedzinie kultury w 2018 r. oraz ze środków
Gminy Chodzież.

- zadanie zrealizowano,

4.Działalność zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół
gospodyń wiejskich, organizacji społeczno-kulturalnych.
Prezentacje podczas festynów, przeglądów, jarmarków, także
poza terenem gminy (na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim). Organizacja imprez własnych związanych z
kultywacją tradycji lokalnych, np.. Promocja zespołów
ludowych oraz kół gospodyń wiejskich poza granicami
gminy.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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- zadanie zrealizowano,
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Cel
szczegółowy
3.2.
Zwiększenie
współpracy
zewnętrznej, krajowej i
międzynarodowej

1.Kontynuacja współpracy z gminą partnerska Stronie Śląskie
– udział przedstawicieli w/w gminy w festynie pn.”Babski
targ-smaki Doliny Noteci.
2.Kontynuacja w 2018r. członkowstwa w niżej wymienionych
stowarzyszeniach:
- WOKiSS – na podstawie uchwały Rady Gminy Chodzież Nr
I/8/96 z dnia 16.02.1996r.,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej –na
podstawie uchwały Rady Gminy Chodzież Nr II/16/04 z dnia
16.04.2004r.,
- Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski” – na
podstawie uchwały Rady Gminy Chodzież Nr I/3/2008 z dnia
06.02.2008r.,
- Stowarzyszenie Dolina Noteci - podstawie uchwały Rady
Gminy Chodzież Nr III/24/2008 z dnia 25.04.2008r.,
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich – na
podstawie uchwały Rady Gminy Chodzież Nr I/11/12 z dnia
30.01.2012r.,
- Stowarzyszenie SOCIUS – na podstawie uchwały Rady
Gminy Chodzież Nr V/43/12 z dnia 17.05.2012r.,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – na podstawie uchwały rady
Gminy Chodzież Nr XXXIX/333/14 z dnia 21.10.2014r.,
- Stowarzyszenie nadnotecka Grupa Rybacka – na podstawie
uchwały rady Gminy Chodzież Nr X/60/2015 z dnia
22.06.2015r.
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VI.
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ
I MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego,
uchwalanym przez radę gminy, który ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji
celu publicznego oraz określa w szczególności zasady i warunki kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenów. Miejscowe plany opracowywane są na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na terenie Gminy Chodzież obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
wymienione w poniższej tabeli, które obejmują swym zasięgiem 21 294 ha, co stanowi 100 %
powierzchni gminy.
Nr uchwały

Nazwa planu

1

2

1

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież
(dla obszaru gminy w granicach
administracyjnych)

2

Miejscowy plan zagospodarowania Uchwała Nr II/3/11 07.02.2011 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 78, poz.
przestrzennego gminy Chodzież w Rady Gminy
1351 z 30 marca 2011 r.
obrębie wsi Kamionka
Chodzież

3

Miejscowy plan zagospodarowania Uchwała Nr
przestrzennego dla obszaru farmy V/29/11 Rady
wiatrowej w rejonie wsi Pietronki, Gminy Chodzież
Podanin i Rataje, gmina Chodzież

06.05.2011 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 169 poz.
2745 z 14 czerwca 2011 r.

4

Miejscowy plan zagospodarowania Uchwała Nr
przestrzennego gminy Chodzież
III/26/12 Rady
pod nazwą „Konstantynowo I”
Gminy Chodzież

30.03.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2015 z 2
maja 2012 r.

5

Miejscowy plan zagospodarowania Uchwała Nr
przestrzennego gminy Chodzież w V/42/12 Rady
obrębie wsi Konstantynowo na
Gminy Chodzież
obszarze działek o numerach ewid.
148/3 i 214

17.05.2012 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 2609 z
13 czerwca 2012 r.

6

Miejscowy plan zagospodarowania Uchwała Nr
26.07.2013 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 4950 z
przestrzennego gminy Chodzież w XXIII/173/13 Rady
19 sierpnia 2013 r.
obrębie wsi Podanin na obszarze
Gminy Chodzież
obejmującym działki o numerach
ewid.137/1 i 136-część

3
Uchwała
Nr XI/57/03
Rady Gminy
w Chodzieży
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5
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7

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież na
obszarze działki o numerze
ewidencyjnym 183/2 położonej w
miejscowości Nietuszkowo

Uchwała Nr
XXIV/186/13
Rady Gminy
Chodzież

8

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież na
obszarze działek o numerach ewid.:
657-część, 676, 677, 679, 680/2 i
593/8 położonych w miejscowości
Rataje

Uchwała Nr
XXIV/187/13
Rady Gminy
Chodzież

20.09.2013

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6299 z
14 listopada 2013 r.

9

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież na
obszarze wsi Milcz, Studzieniec,
Rataje i Pietronki

Uchwała Nr
VIII/46/2015
Rady Gminy
Chodzież

13.04.2015

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2825
z 27 kwietnia 2016 r.

10

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież na
obszarze wsi Konstantynowo i
Milcz

Uchwała Nr
XXI/140/2016
Rady Gminy
Chodzież

01 .04.2016

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2760
z 11 kwietnia 2016 r.

11

Miejscowy plan zagospodarowania Uchwała Nr
przestrzennego gminy Chodzież na XXII/148/2016
obszarze wsi Milcz (dz. nr 437)
Rady Gminy
Chodzież

29.04.2016

Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego
poz. 3240
z 9 maja 2016 r.

12

Miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodzież na obszarze wsi
Rataje (działek nr 282 i 283)

Uchwała Nr
XXIV/168/2016
Rady Gminy
Chodzież

28.06.2016

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz. 4310
z 05 lipca 2016 r.

13

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież na
obszarze wsi Podanin (działki nr
309/1-3 i część 309/4)

Uchwała Nr
XXVI/187/2016
Rady Gminy
Chodzież

30.09.2016

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5878
z 7 października 2016 r.

14

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież na
obszarze wsi Studzieniec (działka
nr 392/2)

Uchwała Nr
XXXIV/258/2017
Rady Gminy
Chodzież

27.06.2017

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4683
z 30 czerwca 2017 r.

15

Miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodzież na obszarze wsi
Kamionka i Oleśnica

Uchwała Nr
XL/305/2017
Rady Gminy
Chodzież

08.12.2017

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8498
z 14 grudnia 2017 r.

16

Miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego
dla przebiegu dwutorowej
napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Piła
Krzewina - Plewiska na terenie
gminy Chodzież

Uchwała Nr
XLV/362/2018
Rady Gminy
Chodzież

18.05.2018

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz. 4372 z 29 maja 2018 r.

17

Miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodzież w obrębie wsi w

Uchwała Nr
XLVII/381/2018
Rady Gminy

17.08.2018

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz. 6470 z 24 sierpnia 2018 r.
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18

obrębie wsi Rataje

Chodzież

Miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodzież Zacharzyn
(działka nr 496) fotowoltaika

Uchwała Nr
XLVIII/387/2018
Rady Gminy
Chodzież

31.08.2018

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6818
z 06 września 2018 r.

Zgodnie z opracowaną analizą aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy, plany miejscowe uchwalone w latach 2011 – 2018 są planami
aktualnymi. Aktualizacji wymaga jedynie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodzież, uchwalony uchwałą Nr XI/57/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30
grudnia 2003 r. Fakt ten jednak nie powoduje nieważności dokumentu, a jego aktualizacja
dokonywana jest poprzez zmiany.
W roku 2018 uchwalono trzy miejscowe plany dla terenów, dla których obowiązywały
ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chodzież, uchwalonego uchwałą Nr XI/57/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia
2003 r.
Zmiany planów wynikały z wniosków właścicieli nieruchomości oraz inwestorów
planujących realizować inwestycje na terenach objętych planami, a ustalenia obowiązującego
dokumentu nie pozwalały na realizację tych zamierzeń.
Aktualnie w opracowaniu są cztery miejscowe plany sporządzane w związku z podjętymi
przez Radę Gminy Chodzież uchwałami:
- Nr XLVII/382/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje,
w rejonie Parku Krajobrazowego,
- Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chodzież w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo,
- Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 107/1,
- Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chodzież w obrębie wsi Rataje, na obszarze działek o numerach ewidencyjnych: 173, 174,
175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 176/3.
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Chodzież.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi
podstawowy dokument kształtowania polityki przestrzennej na terenie danej gminy.
Polityka przestrzenna, jak każde długofalowe działanie władz samorządowych, wymaga
okresowej weryfikacji. Wynika to z dynamiki procesów społeczno-gospodarczych oraz
przestrzennych, jakie zachodzą na terenie gminy. Efektem dostosowania studium do nowych
uwarunkowań i potrzeb rozwoju są jego okresowe zmiany, które mogą mieć charakter
całościowy lub częściowy.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chodzież, uchwalone uchwałą Nr I/3/99 Rady Gminy Chodzież z dnia 19 lutego 1999 r.
zostało zmieniane uchwałami:
- Nr VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 sierpnia 2010 r.,
- Nr VII/39/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 marca 2015 r.; celem przeprowadzonej
zmiany studium było umożliwienie budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
110 kV oraz włączenia jej do stacji transformatorowej GPZ zlokalizowanej poza granicami
gminy, służącej obsłudze elektrowni wiatrowej na terenie gminy Budzyń oraz gminy
Margonin, a potencjalnie także na terenie gminy Chodzież,
- Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 października 2017 r.; celem
przeprowadzonej zmiany była konieczność wprowadzenia do studium, w oparciu o przepisy
art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, obszaru
udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego OLEŚNICA DW wyznaczonego w
granicach powierzchni działek nr 115 w Kamionce i nr 23/16 w Oleśnicy,
- Nr XLVIII/384/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 sierpnia 2018 r.; zmiana studium
wynikała z potrzeby wyznaczenia terenu pod lokalizację zespołu ogniw fotowoltaicznych na
działce położonej w Zacharzynie i była zgodna z treścią art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi: „Jeżeli na obszarze
gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także
ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenów studium ustala się ich rozmieszczenie”.
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Zgodnie

z art. 32

ust. 1 i 2

ustawy

z dnia

27 marca

2003 r.

o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym:
„1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent
miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania
w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach,
o których mowa w art. 57 ust.1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany
planu miejscowego.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których
mowa w ust.1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji
urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie rady. Rada gminy podejmuje
uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za
nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.”
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, Wójt Gminy Chodzież, w kadencji
obejmującej lata 2014-2018, dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy wraz z oceną aktualności studium i planów miejscowych.
Wyniki analiz, po pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 4 października 2018 r. przez Gminną
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Chodzieży, zostały przekazane Radzie Gminy
Chodzież; uchwałą Nr L/395/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie oceny
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada przyjęła wyniki tej
analizy.
Zaprezentowana Radzie Gminy Chodzież ocena została sporządzona pod kątem
zgodności studium i planów miejscowych z wymogami obowiązującego prawa oraz
aktualności zapisów w stosunku do prowadzonej polityki przestrzennej.
Wyniki analizy w zakresie studium i miejscowych planów sporządzonych w latach 2011-2018
wykazały, że nie zachodzi potrzeba ich zmiany. Równocześnie stwierdzono konieczność
aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież,
uchwalonego na podstawie przepisów nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, uchwałą Nr XI/57/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30
grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 18, poz. 527 z dnia
19 lutego 2004 r.).
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Przedmiotowy plan, opracowany dla obszaru gminy w jej granicach administracyjnych, ze
względu na obszar i skale opracowania (1:25000, 1:10000) jest planem nieczytelnym,
niezawierającym elementów pozwalających na jednoznaczną interpretację zapisów planu.
Poza określeniem przeznaczenia terenu nie zawiera obowiązujących wskaźników i ustaleń.
Wyznacza na jednym terenie różne, wykluczające się funkcje. Ustalenia zawarte w
dokumencie są sprzeczne z aktualnie obowiązującymi przepisami i niejednokrotnie ich
realizacja w obecnym kształcie powoduje trudności przy wydawaniu pozwoleń na budowę i
decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości.

VII.REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WYODRĘBNIENIA
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek jego
wprowadzenia dotyczy jedynie miast na prawach powiatu. W gminie Chodzież nie został
wprawdzie utworzony budżet obywatelski, za to nieprzerwanie od 2010 r. w budżecie gminy
wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki to kwota zarezerwowana w budżecie gminy i w części refinansowana
z budżetu państwa. O jej wydatkowaniu na konkretne zadanie w danym roku budżetowym
decydują mieszkańcy podczas zebrań wiejskich.
By Sołectwo mogło do niego przystąpić, musi przedłożyć wniosek do dnia 30 września
bieżącego roku. Tylko w ten sposób może on zostać uwzględniony przez Wójta w
przygotowywanym projekcie budżetu na następny rok.
Przyjęcie i uchwalenie wniosku odbywają się podczas zebrania wiejskiego z inicjatywy
podjętej przez sołtysa, radę sołecką lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Ich cykl w Gminie Chodzież odbył się od sierpnia do września 2017 r.
Zadania, które mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2018, przedstawia załączona
tabela. Należy dodać, że kwota przyznana każdemu sołectwu jest wyliczana na podstawie
skomplikowanego wzoru zdefiniowanego w ustawie o funduszu sołeckim. Zależy ona od
liczby mieszkańców i jest limitowana przez tzw. kwotę bazową, której nie można
przekroczyć.
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Wykonanie planu wydatków, na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
Kwota planu
Lp.

Nazwa zadania,
przedsięwzięcia

Dział

Rozdział

§

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Sołectwo Konstantynowo
Zakup 4 parasoli z
nadrukiem Sołectwo
750
75075
Konstantynowo
Zakup ławo-stołów
921
92109
Doposażenie świetlicy
921
92109
wiejskiej
Zakup strojów
750
75075
ludowych

Doposażenie sali
wiejskiej

921

Zagospodarowanie
terenu przy świetlicy
wiejskiej

900

92109

90004

Doposażenie świetlicy
wiejskiej

921

92109

Doposażenie świetlicy
wiejskiej

921

92109
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7.

8.

9.

W tym
środków
sołeckich
10.

11.

18 688,09

18 277,79

410,30

4210

2 100,00

400,00

2 500,00

2 480,00

20,00

4300

400,00

0,00

400,00

350,00

50,00

50,00

4210

6 500,00

0,00

6 500,00

6 494,40

5,60

5,60

4210

4 188,09

0,00

4 188,09

4 183,39

4,70

4,70

4210

5 100,00

0,00

5 100,00

4 770,00

330,00

330,00

38 664,00

0,00

38 664,00

36 983,81

1 680,19

1 680,19

4210

12 500,00

0,00

12 500,00

12 159,41

340,59

340,59

4300

1 500,00

0,00

1 500,00

250,00

1 250,00

1 250,00

4300

24 664,00

0,00

24 664,00

24 574,40

89,60

89,60

20 762,59

0,00

20 762,59

20 760,66

1,93

1,93

20 762,59

0,00

20 762,59

20 760,66

1,93

1,93

23 623,73

1 200,00

24 823,73

24 773,80

49,93

0,20

7 500,00

0,00

7 500,00

7 499,80

0,20

0,20

4210

Sołectwo Oleśnica
4.

6.

WYKONANIE

400,00

Sołectwo Nietuszkowo
3.

Środki
własne

18 288,09

Sołectwo Milcz

2.

Środki
sołeckie

Pozostało

PLAN
FINANSOWY
OGÓŁEM

4210

390,30
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Remont świetlicy
wiejskiej

921

92109

4270

Sołectwo Pietronki
5.

Zakup ławek z
montażem
Doposażenie świetlicy
wiejskiej

Wykonanie małej
infrastruktury

8.

Doposażenie miejsca

0,00

13 455,09

0,00

13 455,09

11 751,44

1 703,65

1 703,65

0,00

2 650,00

2 247,21

402,79

402,79

921

92109

4210

10 805,09

0,00

10 805,09

9 504,23

1 300,86

1 300,86

27 374,14

5 400,00

32 774,14

32 443,98

330,16

0,00

27 374,14

5 400,00

32 774,14

32 443,98

330,16

0,00

38 664,00

7 732,00

46 396,00

43 916,28

2 479,72

0,00

38 664,00

7 732,00

46 396,00

43 916,28

2 479,72

0,00

25 479,60

0,00

25 479,60

25 298,46

181,14

181,14

6050

6 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

4210

5 000,00

0,00

5 000,00

4 988,26

11,74

11,74

4300

6 000,00

0,00

6 000,00

5 925,60

74,40

74,40

4210

8 479,60

0,00

8 479,60

8 384,60

95,00

95,00

16 973,51

0,00

16 973,51

16 674,97

298,54

298,54

4210

1 252,51

0,00

1 252,51

1 249,98

2,53

2,53

4300

3 321,00

0,00

3 321,00

3 321,00

0,00

0,00

92195

Os.Zielone Wzgórze 900
90015
budowa oświetlenia
Sołectwo Stróżewo
Stróżewko przebudowa drogi nr
600
60016
191022
Doposażenie świetlicy
921
92109
wiejskiej
Zagospodarowanie
900
90004
terenów zielonych
Zakup tablicy wyników
926
92601
na boisko sportowe

Zakup strojów
ludowych
Zakup drukarki

49,73

2 650,00

6050

6050

Sołectwo Stróżewice

9.

17 274,00

4210

921

Doposażenie świetlicy
wiejskiej

17 323,73

92109

Sołectwo Rataje
7.

1 200,00

921

Sołectwo Podanin
6.

16 123,73

921

92109

750

75075

4210

7 000,00

0,00

7 000,00

6 716,00

284,00

284,00

921

92109

4210

400,00

0,00

400,00

399,11

0,89

0,89

921

92195

4300

5 000,00

0,00

5 000,00

4 988,88

11,12

11,12
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rekreacji

10.

Sołectwo Strzelce
Zagospodarowanie
900
90004
terenu przed świetlicą
Doposażenie świetlicy
921
92109
wiejskiej
Doposażenie miejsca
rekreacji
Doposażenie placu
zabaw

921

92195

38 664,00

1 300,00

39 964,00

38 588,73

1 375,27

125,47

4300

14 664,00

0,00

14 664,00

14 646,00

18,00

18,00

4210

12 000,00

0,00

12 000,00

11 901,03

98,97

98,97

4210
4300

3 320,00
680,00

1 300,00
0,00

4 620,00
680,00

3 370,20
676,50

1 249,80
3,50

3,50

4210

8 000,00

0,00

8 000,00

7 995,00

5,00

5,00

38 664,00

0,00

38 664,00

31 689,75

6 974,25

6 974,25

4210

16 564,00

0,00

16 564,00

14 352,90

2 211,10

2 211,10

4270

20 000,00

0,00

20 000,00

15 307,35

4 692,65

4 692,65

4300

2 100,00

0,00

2 100,00

2 029,50

70,50

70,50

300 612,75

16 032,00

316 644,75

301 159,67

15 485,08

11 355,67

Sołectwo Zacharzyn
11.

Zagospodarowanie
terenu przy placu
zabaw i siłowni w
Zacharzynie

921

92195

Ogółem
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VIII.STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
i 2018/2019

2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie reformy oświaty, co
spowodowało zmiany w całym systemie edukacji. Uczniowie kończący klasę VI szkoły
podstawowej stali się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpoczęło się tym samym
wygaszanie gimnazjów – rekrutacja do gimnazjum nie była prowadzona, a ostatni rocznik
dzieci klas III ukończy klasy gimnazjalne w roku szkolnym 2018/2019. Z dniem 1 września
2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. Reforma spowodowała również
wdrażanie nowych podstaw programowych.
Z punktu widzenia zadań gminnych zmiany w edukacji rozpoczęły się od podjęcia
stosownych uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowej struktury szkolnej.
W Gminie Chodzież wychowanie przedszkolne realizuje jedno przedszkole
samorządowe oraz 4 oddziały przedszkolne i jeden punkt przedszkolny zlokalizowanych w
następujących sołectwach: Stróżewo, Oleśnica, Strzelce, Rataje, Zacharzyn i Nietuszkowo.
W prowadzonych przez Gminę Chodzież przedszkolach publicznych w tym w
oddziałach i punktach można zapewnić wychowanie przedszkolne dla 225 dzieci. Według
stanu na dzień 31.08.2018 r. w przedszkolach publicznych, oddziałach i punktach było 153
dzieci.
Należy podkreślić, że Gmina Chodzież jest w stanie zapewnić miejsca w
przedszkolach dla wszystkich gminnych dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Lp.

1.

2.

3.

Przedszkola samorządowe rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019
Nazwa
Liczba
Liczba
Liczba
wychowanków oddziałów wychowanków
2017/2018
2017/2018
2018/2019
Gminne
50
3
43
w tym 1 „0”
Przedszkole w
2 poniżej „0”
Stróżewie
Oddział
32
2
31
w
tym
1
„0”
przedszkolny w
1 poniżej „0”
Szkole
Podstawowej im.
Marii SkłodowskiejCurie w Oleśnicy
Oddział
14
1
14
„0”
przedszkolny w
Szkole
Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w
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Liczba
oddziałów
2018/2019
2
w tym 1 „0”
1 poniżej „0”

2
w tym 1 „0”
1 poniżej „0”

1
„0”
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4.

5.

6.

Strzelcach
Oddział
przedszkolny w
Ratajach- SP
Strzelce
Oddział
przedszkolny w
Szkole
Podstawowej w
Zacharzynie
Punkt Przedszkolny
w Nietuszkowie
Razem

15

1

22

1

„0”

34

2

„0”

27

w tym 1 „0”
1 poniżej „0”

13

1

2
w tym 1 „0”
1 poniżej „0”

16

poniżej „0”

158

10

1
poniżej „0”

153

9

Z analizy poniższych danych wynika, że w związku z reformą oświaty likwidującą
gimnazja liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 wzrosła.
Procesy demograficzne bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej, na wykorzystanie
budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. To
przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych kosztów
nauczania. Mała ilości uczniów, co prawda przekłada się na korzystniejsze warunki pracy
nauczycieli, pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do uczniów, ale znacznie
zwiększa koszty w danej szkole. Średnia wielkość oddziału klasowego ma bezpośredni
wpływ na koszty prowadzenia placówki szkolnej, jest więc bardzo ważna dla organu
prowadzącego, toteż należy monitorować tworzenie klas pierwszych, aby przeciwdziałać
nadmiernemu zmniejszaniu się liczby uczniów w oddziale uczęszczających do klas
pierwszych.
Lp
.
1.

2.

3.

Liczba uczniów w szkołach samorządowych 2017/2018 i 2018/2019
Szkoły
Liczba
Liczba
Liczba dzieci w oddziale
publiczne
oddziałó
ucznió
I II II IV
V
VI
2017/2018
w
w
I
Szkoła
7
89
1 7 13 17
18
5
Podstawowa
3
w Oleśnicy
Szkoła
9
154
1 1 20 13
13
25
Podstawowa
8 5
+
im. H.
17
Sienkiewicz
aw
Strzelcach
Szkoła
4
58
1 - 21 22
2
oddział
Podstawowa
3
specjaln
w
y
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VI
I
16

VII
I
-

16
+
17

-

-

-
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4.

Lp
.
1.

2.

3.

4.

Lp.

1.

Lp.

1.

Zacharzynie
Zespół
SzkolnoPrzedszkoln
yw
Stróżewie
Razem
Szkoły
publiczne
2018/2019
Szkoła
Podstawowa
im. Marii
Skłodowskie
j - Curie w
Oleśnicy
Szkoła
Podstawowa
im. H.
Sienkiewicz
aw
Strzelcach
Szkoła
Podstawowa
w
Zacharzynie
Zespół
SzkolnoPrzedszkoln
yw
Stróżewie
Razem

8

126

2
5

-

14
+
14

16
+
14

12

16

15

-

28

427

6
9

2
2

82

82

62

46

64

-

Liczba
oddziałó
w
9

Liczba
ucznió
w
144

10

5

Liczba dzieci w oddziale
II IV
V
VI
VI
I
I
7 20
18
21
7
+
21

I

II

1
9

1
4

157

1
2

1
8

15

18

13

68

1
2

1
3

-

20

21

VII
I
17

13
+
16

20

16
+
16

2

-

-

oddział
specjaln
y

9

154

2
3

2
3

-

16
+
17

16
+
15

11

16

17

33

523

6
6

6
8

22

11
2

83

63

43

66

Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 2017/2018 i 2018/2019
Szkoły
Liczba
Liczba
Liczba dzieci w oddziale
niepubliczne
oddziałów uczniów I
II III IV V VI VII VIII
2017/2018
Społeczna Szkoła
1
10
10
Podstawowa
Dobra Szkoła
Razem
1
10
10
Szkoły
Liczba
Liczba
Liczba dzieci w oddziale
niepubliczne
oddziałów uczniów I
II III IV V VI VII VIII
2018/2019
Społeczna Szkoła
4
71
19
18 17
17
Podstawowa
Dobra Szkoła

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Strona 82

Razem

4

71

19

-

-

18

17

-

17

-

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest do
dowozu dzieci do szkół w określonych ustawą przypadkach. Obowiązek ustawowy
realizowany jest w różnej formie. Organizowany jest dowóz zamknięty lub zakupy biletów
miesięcznych.

Obowiązkiem

gminy

jest

także

zapewnienie

transportu

dzieciom

niepełnosprawnym do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zapewnienie opieki
podczas dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowóz dziecka do ośrodka zapewniają
rodzice.
Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci objętych dowozem w poszczególnych placówkach
w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
Placówka

Lp.

Rok 2017/2018
Liczba dzieci dowożonych do placówki
oświatowej
Bilety miesięczne
Dowóz zamknięty
111

-

2.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w
Strzelcach
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stróżewie

-

101

3

Szkoła Podstawowa w Zacharzynie

16

-

4

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

116

-

1.

Placówka

Lp.

Rok 2018/2019
Liczba dzieci dowożonych do placówki
oświatowej
Bilety miesięczne
Dowóz zamknięty

1

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w
Strzelcach

2

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stróżewie

3
4

125

-

-

103

Szkoła Podstawowa w Zacharzynie

15

-

Szkoła Podstawowa im. Marii SkłodowskiejCurie w Oleśnicy

136

-

Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
Rok
2017/2018

Rok
2018/2019

Liczba uczniów ogółem

Liczba uczniów ogółem
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3

3

-

1

1

3

Dowóz zorganizowany przez Gminę
Komunikacja miejska- zwrot kosztów
Samochód prywatny - zwrot kosztów

STYPENDIA WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
W 2018r. w gminie Chodzież przyznane zostały stypendia naukowe. Na podstawie
uchwały nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 października 2017 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w
nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów uczących się w gimnazjum, w Zespole Szkół
im. Józefa Wybickiego w Ratajach. W budżecie gminy na realizację powyższego zadania w
2018 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 3.500,00zł. Z czego
wydatkowano 3.450,00 zł. Stypendium Wójta Gminy Chodzież przyznawane zostało uczniom
klas I i II gimnazjum.

Wysokość stypendium na jednego ucznia wyniosła 115,00 zł.

Stypendia otrzymało za I półrocze 12 uczniów, a za II półrocze 18 uczniów.

Kadra pedagogiczna 2017/2018 i 2018/2019 - PRZEDSZKOLA samorządowe
Przedszkola
samorządowe
2017/2018
Gminne
Przedszkole w
Stróżewie
Oddział
przedszkolny w
Szkole
Podstawowej w
Oleśnicy
Oddział
przedszkolny w
Szkole
Podstawowej
im. H.
Sienkiewicza w
Strzelcach
Oddział
przedszkolny w
Ratajach- SP
Strzelce

Stopień awansu zawodowego
Brak Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem
etaty
1
1
2
4

-

-

-

1

1

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

0,68

1

1,68
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Oddział
przedszkolny w
Szkole
Podstawowej w
Zacharzynie
Punkt
Przedszkolny w
Nietuszkowie
Razem
Przedszkola
samorządowe
2018/2019
Gminne
Przedszkole w
Stróżewie
Oddział
przedszkolny w
Szkole
Podstawowej
im. Marii
SkłodowskiejCurie w
Oleśnicy
Oddział
przedszkolny w
Szkole
Podstawowej
im. H.
Sienkiewicza w
Strzelcach
Oddział
przedszkolny w
Ratajach- SP
Strzelce
Oddział
przedszkolny w
Szkole
Podstawowej w
Zacharzynie
Punkt
Przedszkolny w
Nietuszkowie
Razem

-

1

1

1

-

3

-

-

-

1

-

1

-

1

3

4,68

4

12,68

Stopień awansu zawodowego
Brak Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem
etaty
1
1
1,65
3,65

-

1

-

-

1

2

1

-

-

-

-

1

0,68

-

-

-

1

1,68

-

-

1,95

1

-

2,95

-

-

-

1

-

1

1,68

1

2,95

3

3,65

12,28

Kadra pedagogiczna 2017/2018 i 2018/2019 SZKOŁY PODSTAWOWE – samorządowe
Szkoły podstawowe

Stopień awansu zawodowego
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2017/2018
Szkoła Podstawowa
w Oleśnicy
Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza
w Strzelcach
Szkoła Podstawowa
w Zacharzynie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Stróżewie
Razem
Szkoły podstawowe
2018/2019
Szkoła Podstawowa
im. Marii
Skłodowskiej-Curie
w Oleśnicy
Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza
w Strzelcach
Szkoła Podstawowa
w Zacharzynie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Stróżewie
Razem
Szkoły
podstawowe
2017/2018
Społeczna
Szkoła
Podstawowa
Dobra Szkoła
Razem
Szkoły
podstawowe
2018/2019
Społeczna
Szkoła
Podstawowa
Dobra Szkoła
Razem

Brak
1,22

Stażysta
-

0,22

-

0,83

2,77

7,46

11,28

0,20

1

1,74

3,28

2,69

8,91

0,11

-

5,87

1,11

4,11

11,20

1,75

1

9,61

9,27

22,54

44,17

Brak
0,10

Stażysta
0,56

0,53

-

4,03

5,19

8,40

18,15

0,25

0,67

2,73

3,84

3,25

10,74

0,65

-

4,30

2,67

6,50

14,12

1,53

1,23

16,11

12,20

27,71

58,78

Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem etaty
1,17
2,11
8,28
12,78

Stopień awansu zawodowego
Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
5,05
0,50
9,56

Razem etaty
15,77

SZKOŁY PODSTAWOWE – niepubliczne
Stopień awansu zawodowego
Brak Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem
etaty
0,39
0,11
1,46
1,96

-

Brak
0,10

0,10

-

0,39

0,11

1,46

1,96

Stopień awansu zawodowego
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem
etaty
1
1,95
1,45
3,77
8,27

1

1,95

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

1,45

3,77

8,27

Strona 86

Liczba uczniów przypadających na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski jest, obok
średniej wielkości oddziału klasowego, najbardziej powszechną miarą efektywności szkół i
systemów szkolnych. Wartością wskaźnika jakim jest etat przeliczeniowy można analizować
racjonalność poziomu zatrudnienia w placówkach i ocenić czy należy podjąć działania
zmierzające do zmniejszenia liczby etatów. Koszty funkcjonowania szkół związane są przede
wszystkim z liczbami nauczycielskich etatów i w o wiele mniejszym stopniu zależą od tego,
ile osób te etaty realizuje.
W 2018r. z budżetu Gminy Chodzież wyodrębniono i przekazano niżej wymienione kwoty
na organizację i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego
oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania:
– szkoła podstawowa.
Rok szkolny 2017/2018 – 2.663,53 zł
Rok szkolny 2018/2019 – 720,64 zł
– gimnazjum.
Rok szkolny 2017/2018 – 1.334,89 zł
Rok szkolny 2018/2019 – 440,40 zł
W 2018 roku zostały zrealizowane wymienione poniżej prace remontowe obiektów
oświatowych:
Lp.
Nazwa jednostki
Zakres wykonywanych
Wartość w
Uwagi
prac
złotych
1.
Naprawa instalacji
565,80
Szkoła Podstawowa
elektrycznej
2. im. H. Sienkiewicza w Wycinka drzew na placu
150.000,00
Strzelcach
budowy
3.
Remont korytarza
8.399,09
4.
Remont Sali chemicznej
25.215,00
5.
Rozbudowa szkoły1.332.917,22
częściowe wykonanie
umowy
6.
Remont Sali chemicznej i
12.300,00
Szkoła Podstawowa
zaplecza
7. im. Marii Skłodowskiej Remont Sali chemicznej i
3.029,99
- Curie w Oleśnicy
zaplecza
8.
remont pomieszczeń w
18.900,00
oddziale przedszkolnym
9.
Remont toalet w oddziale
12.300,00
przedszkolnym
10.
Remont pomieszczeń WC
8.610,00
11.
Remont łazienek
5.142,64
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12.
13.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Stróżewie

14.

15.

16.
Szkoła Podstawowa w
Zacharzynie
17.
18.

Remont pomieszczeń w
szkole i przedszkolu
Dokumentacja budowlana
na rozbudowę budynku
szkoły.
Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru
inwestorskiego
Wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej w
związku z rozbudową
szkoły
Remont korytarza, sali
komputerowej i klatki
schodowej.
Wykonanie i montaż
balustrad
Remont- zakładanie płytek
i ubytków płytek

8.450,10
49.815,00

8.610,00

55.842,00

22.360,00

23.714,40
6.396,00

Rok 2018 był okresem ulepszania wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne,
sprzęt audiowizualny itp. Szkoły i przedszkola posiadają bogatą bazę pomocy dydaktycznych,
ale wciąż rozwijająca się technika oraz wprowadzenie reformy oświaty powodują, że oświata
wymaga dalszych nakładów i systematycznego doskonalenia bazy dydaktycznej Oświata
zawsze zajmowała ważne miejsce zarówno w bieżącej pracy władz Gminy, jak i w wydatkach
budżetowych. Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań
oświatowych, niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami
programowymi i prawnymi wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących
zasad i warunków funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów
oświatowych.

IX.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
ZA OKRES STYCZEŃ –GRUDZIEŃ 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży jest jednostką organizacyjną
gminy Chodzież, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej. W okresie
sprawozdawczym styczeń –grudzień 2018Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży realizował

zadania określone

następującymi przepisami:
a. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
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b. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
c. ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
d. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
e. ustawy z dnia 6 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
f. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności obsługę
organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;
g. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne, w części dotyczącej
dodatków energetycznych;
h. ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty , w części dotyczącej pomocy
materialnej dla uczniów
i. ustawy z 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny
j. ustawy z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
k. ustawy 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
l. Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start „
Na ogólną liczbę klientów GOPS składają się osoby i rodziny uzyskujące wsparcie z tytułu:
a. pomocy społecznej, asystenta rodziny
b. świadczeń rodzinnych
c. funduszu alimentacyjnego
d. świadczenia wychowawczego
e. świadczenia dobry start
f. dodatków mieszkaniowych
g. dodatków energetycznych
h. stypendiów
i. karty dużej rodziny
j. przeciwdziałania przemocy
k. pracy socjalnej, poradnictwa prawnego.
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan
W tym:
Składki na ubezpieczenie społeczne
Wykonanie , co stanowi 90,28% planu

143 320,00
1200,00
129 383,69

Na wydatki w tym rozdziale składają się wypłaty następujących świadczeń:
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 Zasiłki okresowe – plan 57 000 zł – w tym 52 000 zł dotacja celowa, 5000 zł środki
własne gminy. Wykonanie 53 137,84.zł, co stanowi 93,22 %.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 zasiłki okresowe przyznano 58 rodzinom; w tym:
 z powodu bezrobocia

- 41

 z tytułu niepełnosprawności

- 24,

 długotrwałej choroby

- 6.

Wypłacono 158 świadczeń– średni zasiłek wynosił 336,31 zł.
Wydano 124 decyzje administracyjnych w zakresie zasiłków okresowych.
 Zasiłki celowe – plan 85 120 zł – wykonanie 76 245,85 zł co stanowi 89,57 %.
Zasiłki celowe, w tym specjalne celowe przyznano 44 rodzinom.
Pomoc przyznawana była najczęściej na:
 zakup żywności, leków, opału, dofinansowania do opłat za prąd, wodę i gaz.
Wydano:
 51 decyzji administracyjnych na zasiłki celowe,
 29 decyzji na zasiłki celowe specjalne.
W kwocie wykonania ujęto wydatki na :
 zasiłki celowe i celowe specjalne – 21 830 zł
 schronienie dla 6 osób na ogólną kwotę 33 615,85 zł /1029 świadczeń /
 zasiłek celowy zwrotny – 15 000 zł
 zdarzenie losowe – 5 800 zł.
 Zasiłki stałe
Plan
Wykonanie , co stanowi 78,63% planu
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Zasiłek stały od stycznia do grudnia 2018r pobierało:
 26 osób – wypłacono 230 świadczeń – średni zasiłek wynosił 539,45 zł.
2) Pomoc w zakresie dożywiania
Plan
Wykonanie , co stanowi 100% planu

75 000,00 zł
75 000,00 zł

 plan - własne- 40 000 zł- wykonanie – 40 000 zł
 dotacja – 35 000 zł – wykonanie – 35 000 zł
Kolejną formą pomocy realizowaną przez GOPS jest realizacja dożywiania zgodnie z
uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Z tej formy pomocy skorzystały w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku –187 osoby – w
tym 17 osób w formie posiłku a w formie rzeczowej lub zasiłku celowego na żywność 183
osoby.
3) Karta Dużej Rodziny
Plan
Wykonanie , co stanowi 86,64% planu

150,00 zł
129,96,00 zł

Liczba złożonych wniosków:
a) przyznających KDR -12 ( dla 60 osób),
b) o przedłużenie terminu KDR - 4
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 3 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 np. możliwość korzystania z katalogu ofert
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Od 1 stycznia 2019roku o
KDR ubiegać mogą się także rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli lub mają co
najmniej 3 dzieci.
4) Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
Plan-ogółem
Wykonanie , co stanowi 83,12% planu
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w tym:
Dodatki mieszkaniowe
plan
Wykonanie tj. 83,11%
Dodatek energetyczny
plan
Wykonanie tj. 82,94%


63 000 zł
52 363,96 zł
500,00 zł
82,94 zł

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 48 decyzji , w tym 6 odmownych.
Wypłacono 52 363,96 zł, wysokość średnia dodatku mieszkaniowego wynosiła 103,90
zł.



Wydanych decyzji w zakresie dodatku energetycznego – 4.

Dodatek energetyczny jest świadczeniem, które przysługuje osobie spełniającej następujące
warunki:


ma przyznany dodatek mieszkaniowy



jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej/ umowy
na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej / zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym



zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
dział

rozdział

paragraf

%
wykonania

plan

nazwa

wykonano

852

85213

4130

84,96

12 499

Składki na ubezp. Zdrowotne
dotacja zasiłki stałe

10 618,98

852

85213

4130

94,55

42 383

Dotacja – składki zdrowotne od 40 073,87
Świadczeń rodzinnych

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacone za osoby pobierające zasiłek stały z
pomocy społecznej lub świadczenie pielęgnacyjne i nie mające ubezpieczenia z
innego tytułu. Składki były opłacone za 24 osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz
za 36 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne
6) Usługi opiekuńcze
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Plan
Wykonanie 0 %

4 075,00 zł
0,00 zł

Plan nie został wykonany z uwagi na wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w ramach projektu „ Chcę więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i
niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież”
7) Domy pomocy społecznej
Plan
Wykonanie tj. 85,07 %

163 728,00 zł
139 289,50 zł

Od stycznia do grudnia 2018 GOPS opłacał pobyt w DPS dla 6 osób. Koszt całkowity za
pobyt jednej osoby w DPS w Chodzieży wynosił w 2018 roku 3239,50 zł miesięcznie( w
2019r- 3447 zł).
 Odpłatność gminy w 2018r. za jedną osobę to koszt średnio ok 2255 zł
 Odpłatność osób zobowiązanych do alimentacji ponoszona za jedną osobę to zwrot do
gminy kwoty 1882,70 zł miesięcznie.
Za pozostałe osoby gmina opłacała pobyt w wysokości różnicy pomiędzy 70% dochodu
osoby a kwotą pełnej odpłatności .
8) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 748 436,00 zł

Plan
w tym:
dotacja:
środki własne
Wykonanie tj. 97,56 %

2 720 000,00 zł
28 436,00 zł
2 681 419,26 zł

Zaplanowane wydatki związane są z bieżącą wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego oraz związaną z tym obsługą tj. wynagrodzeniami pracowników, zakupem
materiałów i wyposażenia, szkoleniami, zakupem papieru i akcesoriów komputerowych.
Od stycznia do grudnia 2018 wydano:
 564 decyzje (na ŚR) administracyjne w tym 38 odmownych.
Na wykonanie składało się m in. :
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• zasiłki rodzinne z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka : 2 084 766 ,61 zł,


świadczenie rodzicielskie – 161 194,60 zł,



„za życiem” - 4 000zł,

• Fundusz Alimentacyjny - 251 193,33 zł,
• wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkiem rocznym – 72 837,92 zł w tym własne
1962,43,
• szkolenia 480 zł,
• ubezpieczenie społeczne – od ŚR -100 541,93 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia – 526,20 zł w tym własne 235,20 zł,
• zakup usług pozostałych w tym pocztowych – 4 473,01 zł / w tym z własnych 3 950,30
zł.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego: 127 382,53zł, z tego:


przekazane na dochody budżetu państwa: 94 614,01 zł (z czego ustawowe odsetki 45
461,31zł)



przekazano na dochody własne organu właściwego wierzyciela tj. Gminy Wiejskiej
Chodzież: 32 768,52zł

Wydane decyzje administracyjne: w sprawie Funduszu Alimentacyjnego: 40 w tym 37
decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto w trakcie roku wydano 5 decyzji uchylających prawo do świadczeń.
W 2018 r. wpłynęło 37 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
W ramach toczących się postępowań dłużnicy alimentacyjni aktywizowani są zawodowo
zgodnie z ustawą, ponadto


wydano 2 decyzje w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych,



skierowano 13 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.
209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 R. - Kodeks karny



skierowano 3 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużników
alimentacyjnych.

GOPS, zgodnie z ustawą, na bieżąco przekazuje informacje gospodarcze do biur informacji
gospodarczych (Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr
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Dłużników ERIF BIG S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji
Gospodarczej INFOMONITOR S.A., Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych
BIG S.A.) o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, w przypadku powstania zaległości za
okres dłuższy niż 6 miesięcy.
9) Utrzymanie ośrodka
624 968,00 zł
50 559 zł
586 478,24 zł

Plan
Plan z dotacji do zadań własnych wynosi
Wykonanie tj. 93,84 %

Zaplanowane wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia
pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty podróży służbowych,
konserwacje sprzętu, koszty szkoleń.
Na wykonanie składają się m.in.:
• wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - 519 358,39 zł ( w tym dodatkowe
wynagrodzenie roczne)
• zakup materiałów i wyposażenia 17 591,73 zł
• podróże służbowe 4 555,90 zł
• zakup usług pozostałych w tym pocztowych 15 086,23 zł


szkolenie wraz z kosztami dojazdu -7 405,44 zł.
Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział

Rozdział

Paragraf

% wykonania

Plan

Nazwa

758

75814

0920

94,05

6500

855

85502

0940

78,66

12 000

855

85502

0920

42,87

1500

758

75814

0970

94

150

852

85202

0970

99,99

22 504

855

85502

0640

23,20

50
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Odsetki od
bankowego

Wykonanie
rachunku

6113,05

Zwrot
świadczeń
rodzinnych i FA

9438,88

Odsetki od ŚR i FA

643

Wpływ zaliczki podatku
od wynagrodzeń 0,3%

141

Zwrot za DPS
Wpływ z tyt. kosztów
egzekucji
opłat
komorniczych, kosztów
upomnień

22 503,35
11,60
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usług

0

88

Wpływ- zwrot z DPS/lata
ubiegłe

87,21

120,27

3772

Zwrot zasiłek celowy
zwrotny i opłat za
schronisko

4536,75

0920

75,09

300

Zwrot odsetek od ŚW
(500+)

225,28

0940

97,08

3200

Zwrot
nienależnie
pobranych ŚW

3106,82

852

85228

0830

0

500

852

85202

0940

99,10

852

85214

0970

855

85501

855

85501



Wpływy
z
opiekuńczych

Odsetki od rachunku bankowego dotyczą wpływu odsetek z rachunku podstawowego
i funduszu alimentacyjnego oraz z wyodrębnionego rachunku asystenta rodziny, a
także z realizowanych projektów,



Zwrot

świadczeń

rodzinnych

dotyczy

niesłusznie

pobranego

funduszu

alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,


Odsetki dotyczą wpływu odsetek od funduszu alimentacyjnego i świadczeń
rodzinnych,



Wpływ zaliczki podatku od wynagrodzeń są to wpływy od terminowej zapłaty
podatku od wynagrodzeń,



Zwroty zasiłku celowego zwrotnego oraz opłat za pobyt w schronisku Monaru,



Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

10) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan
Wykonanie tj. 84,69 %

2 400,00zł
2 032,60 zł

Na wykonanie składają się :


szkolenia – 1 700 zł



usługi pocztowe – 132,60 zł



artykuły biurowe – 200 zł

W okresie styczeń – grudzień 2018r. założone zostały 24 NK - w tym:
 18 przez policję
 3 przez GOPS,
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 1 – PCPR
 2 przez szkoły
NK założono w 18 rodzinach, w których było 23 dzieci. Odbyło się 12 spotkań GZI i 102
spotkań grup roboczych.
11) Placówki opiekuńczo- wychowawcze
174 432,00 zł
154 351,28 zł

Plan
Wykonanie tj. 88,49 %

Zgodnie z art 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w
wysokości :


10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej



30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej



50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej

GOPS w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r płacił za pobyt 4 dzieci umieszczonych w
Placówce Opiekuńczo wychowawczej w Szamocinie,
Koszt pobytu jednego dziecka w POW wynosił 3339,03 zł tj. 50 % kwoty 6678,05 zł.
12) Rodziny zastępcze
26 016,00 zł
23 473,09 zł

Plan
Wykonanie tj. 90,23 %

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. GOPS ponosił koszty za 7 dzieci przebywających w pieczy
zastępczej. Wszystkie dzieci umieszczone były w rodzinach zastępczych spokrewnionych.
Koszt ponoszony za jedno dziecko – to kwota 347 zł ( 50% od 694 zł)lub 452,50 jeśli dziecko
ma orzeczoną niepełnosprawność.
13) Wspieranie rodziny – asystent rodziny
Plan
Wykonanie
W tym:

22 859,00 zł
16 727,80 zł
dotacja
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środki z FP
środki własne

1179,75 zł
12 548,72 zł

Asystent rodziny jest zatrudniony w GOPS na umowę zlecenia. Asystent pracuje na
podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania tych funkcji.
Do zadań asystenta należy w szczególności:
 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
 udzielanie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej w tym zdobywaniu
umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
 rozwiązywanie problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z
dziećmi, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 dokumentowanie pracy.
Asystent rodziny od stycznia do grudnia 2018 miał pod opieką 6 rodzin z problemami
opiekuńczo- wychowawczymi, w tym 14 dzieci.
14) Stypendia -pomoc materialna dla uczniów
56 100,00 zł

Plan
W tym
środki własne
dotacja do zadań
Wykonanie

11 220,00 zł
44 880,00 zł
53 155,00 zł

W tym
dotacja
środki własne

42 524,00 zł
10 631,00 zł

W okresie styczeń- grudzień wydano 39 decyzji w tym 4 odmowne.
15) Świadczenia wychowawcze 500+
Plan
Wykonanie tj. 98,14 %
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Od 1 kwietnia 2016r GOPS realizuje na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:


do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 4 ust 3 ustawy),



-na drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody,



na pierwsze dziecko( zgodnie z art. 2 pkt 14 oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko
w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych
tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku
do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane
przez osobę ubiegającą się o świadczenie,) przysługuje, po spełnieniu kryterium
dochodowego jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
800 zł (art. 5 ust 3ustawy), lub 1200zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne (art. 5ust 4 ustawy).

Informacja z realizacji Programu Rodzina 500+ za okres od stycznia do grudnia 2018r
Liczba złożonych wniosków
Liczba wydanych decyzji
w tym decyzji przyznających prawo do świadczenia
Średnia miesięczna liczba wypłacanych świadczeń
w tym na pierwsze dziecko
Łączna kwota świadczeń wypłaconych w okresie od I-XII 2018
Liczba rodzin mająca ustalone prawo do świadczenia

552
535
526
723
238
4 327 185,74zł
405

16) Program rządowy „ Dobry Start „
Plan
Wykonanie tj. 93,55 %

279 000,00 zł
260 998,85 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, po wejściu w życie w dniu 1
czerwca 2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r.,
poz. 1061) realizuje rządowy program "Dobry start". Program ten adresowany jest dla
uczniów szkół.
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Świadczenie "Dobry start" przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku
życia, lub do 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna
prawnego, niezależnie od posiadanego dochodu rodziny.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu realizacji świadczenia, przyznanie świadczenia
"Dobry start" nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – są one wydawane
jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie
pobranych świadczeń.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, (istnieje także możliwość odebrania
informacji o rozstrzygnięciu bezpośrednio od organu właściwego).
Świadczenie "Dobry start" nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące
roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także dla
uczniów szkół policealnych szkół dla dorosłych.
Informacja z realizacji rządowego programu "Dobry start" w GOPS Chodzież w roku 2018 r.


liczba złożonych wniosków: 588



liczba świadczeń przyznanych w roku: 842



łączna kwota wypłaconych świadczeń: 252 600 zł



liczba decyzji odmownych: 1



liczba decyzji w sprawie nienależnie pobranego świadczenia: 0 .

17) Pozostała działalność
Plan
Wykonanie

554 095,00 zł
293 223,56 zł

Realizacja Projektów:
a) Aktywna integracja – Twoja szansa
Plan
Wykonanie
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 GOPS w partnerstwie z Placówką Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile
realizuje projekt „Aktywna integracja – twoja szansa”. Projekt realizowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu beneficjenci otrzymują:
- wsparcie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa i radcy prawnego,
- biorą udział w szkoleniach zawodowych i stażach.
GOPS w 2018 r zrealizował zadanie 2 pn. „Ja w społeczeństwie” -Grupowe treningi
kompetencji i umiejętności społecznych dla 64 osób.
W ramach tego zadania odbyło się szkolenie – treningi kompetencji i umiejętności
społecznych – koszt 14 040 zł, catering dla UP – 9570 zł oraz zwrot kosztów dojazdów na
zajęcia –2 235 zł. Koszt udostępnienia sal na potrzeby grupowych kompetencji – jako wkład
własny gminy wyniósł – 26 400 zł.
 Drugi projekt, realizowany przez Gminę Chodzież / Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i
Niesamodzielnych w Plewiskach pn.” Chcę , więc mogę – wsparcie osób
niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy wiejskiej Chodzież” również
dofinansowany jest ze środków EFS w ramach WRPO na lata 2014- 2020.
Całkowita wartość projektu to 956 260 zł , kwota dofinansowania - 908 320 zł.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
a) usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – tą formą pomocy w
2018 r objęto 23 osoby,
b) usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania - pod opieką asystenta
osoby niepełnosprawnej są 4 osoby,
c) specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi rehabilitacyjne świadczone
w domu (17 osób) oraz wsparcie psychologa również w miejscu zamieszkania
(7 osób),
d) powstało centrum wsparcia opiekunów faktycznych dla 20 opiekunów osób
niepełnosprawnych.
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W ramach tego zadania funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów
osób niepełnosprawnych . Zakupiono łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, kule, laski i
rotory rehabilitacyjne.
Opiekunowie mają obowiązek uczestnictwa w trzech szkoleniach:


Metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną



Sposoby aktywizowania podopiecznych



Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.

Przewidziano wsparcie psychologa dla 10 Opiekunów faktycznych – poradnictwo mające
na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu
problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z
trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem.
W ramach projektu Opiekunowie Faktyczni otrzymują wsparcie pracowników socjalnych ,
którzy informują osoby zainteresowane na temat źródeł wsparcia, pomagają w wypełnianiu
dokumentów urzędowych itp.
 Od 28 kwietnia 2018r w świetlicy w Milczu działa Klub Seniora.
Do klubu zapisanych jest 50 osób z terenu gminy.
W ramach działań w Klubie odbywają się min. :
- warsztaty zajęciowe rozwijające umiejętności i zainteresowania,
- gimnastyka rekreacyjna.
Do klubu seniora zakupiono min. komputer z drukarką, projektor i ekran oraz książki do
biblioteczki seniora. W planie jest także zakup sprzętu nagłaśniającego. Członkowie klubu
seniora mają także zaplanowane wyjścia do teatru lub na basen ( dwa wyjścia dla uczestnika).
Uczestnicy Klubu Seniora mają zapewniony bezpłatny transport do Klubu dwa dni w
tygodniu.
Plan
Wykonanie
Wkład własny gminy(koszt udostępniania sal)

521 545,00 zł
267 388,56 zł
33 120,00zł

Zadanie 1 – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

– 61 064,90 zł

zadanie 3 – usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania

– 5 740,00 zł

zadanie 4 – centrum wsparcia opiekunów faktycznych

– 12 214,40 zł

zadanie 6 – klub seniora

– 47 800,88 zł

Zadania realizowane przez Fundację – 132 451,32 zł
18) Inne zadania
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał również skierowania do otrzymania pomocy
w ramach POPŻ.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European
Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie
Europejskiego

Funduszu

Pomocy Najbardziej

Potrzebującym.

Wytyczne

Instytucji

Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
zawierają podstawowe zasady realizacji POPŻ, w tym minimalne standardy dla organizacji
partnerskich odpowiedzialnych za dystrybucję żywności, wymogi dotyczące kwalifikowania
odbiorców pomocy, wzory dokumentów. itp.
Zgodnie z Wytycznymi pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:


1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający
200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
(tj. 701 zł).



1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200%
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528
zł).

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z

Europejskiego

Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
GOPS w Chodzieży wydaje skierowania do Parafialnego Zespołu Caritas przy kościele p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Chodzieży.

W 2018 roku wydano:


122 skierowania dla 321 osób, na Podprogram 2017 i 2018.

W ramach Podprogramu 2018 pierwszą paczkę żywnościową rodziny otrzymały w lutym
2019r. ( 132 skierowania z końca 2018r. i początku 2019r. dla 359 osób ).
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X.REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in.
wykonywanie Uchwał Rady Gminy.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy
pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę w 2018 r. w sposób określony
uchwałami.
W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XLII/339/2018 z dnia z dnia 23.02.2018r.
Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na
12 sesjach zwyczajnych, podjęła 106 uchwał.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu
gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o
samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Wielkopolski, a w zakresie spraw
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące
akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru w 4 uchwałach dopatrzyły się
nieprawidłowości, co do pozostałych nie stwierdziła nieprawidłowości potwierdzając tym
samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają
właściwego gospodarowania finansami publicznymi.
Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda
Wielkopolski zarządzeń zastępczych w trybie woj. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób
wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
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Lp.

Numer uchwały i
data podjęcia

Uchwała w sprawie :

Sposób wykonania uchwały

1.

XLII/320/2018 z dnia
23.02.2018

Uchwała została zrealizowana, podpisano 2 z 3 umów
dzierżawy

2.

XLII/321/2018 z dnia 23
lutego 2018r.
XLII/322/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy po umowach
zawartych na czas oznaczony do 3 lat
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w Ratajach
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego
oznaczonego
numerem
6 w budynku
numer
4 w Pietronkach oraz wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej
Nabycia nieruchomości położonej w Studzieńcu

3.

4.

XLII/323/2018 z dnia 23
lutego 2018 r.

5.

XLII/324/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności przesyłu

6.

XLII/325/2018
23 LUTEGO 2018
XLII/326/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

Ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu
dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

XLII/327/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli,
szkół podstawowych, w których zorganizowano
oddział przedszkolny, innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Chodzież przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

7.

8.
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Uwagi(rozstrzygnięcie
nadzorcze- czego dotyczyło
i co zostało uchylone)
-

W trakcie realizacji

-

W trakcie realizacji

-

nastąpiło nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej
w Studzieńcu, oznaczonej jako działka 79/6 z
przeznaczeniem pod drogę; umowa darowizny, w
formie aktu notarialnego została podpisana w dniu
16.04.2018 r.
ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe – odpłatną
służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież
położonej w Nietuszkowie, oznaczonej jako działki
142 i 160; akt notarialny został podpisany w dniu
8.11.2018 r.
Z dniem podjęcia . Kontrole przeprowadzane są
regularnie, zgodnie z planem nadzoru
Po upływie 14 dnia od dnia opublikowania w Dz.U.
Woj. Wlkp.(Dz.U.Woj.Wlkp. z 2018r. poz. 1812 z
dnia 01.03.2018

-

-

-

Zmieniono załączniki do uchwały- Uchwała nr
XLIII/346/2018 z dnia 23 marca 2018r.
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9.

XLII/328/2018

i wykorzystywania
nadania imienia Szkole Podstawowej w Oleśnicy

z dnia 23 lutego 2018 r

10.

XLII/329/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2018-2020

11.

XLII/330/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność
Gminy Chodzież

12.

XLII/331/2018
z dnia 23 lutego 2018

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

13.

X13LII/332/2018 Z 23
lutego 2018

udzielenia dotacji na przeprowadzenie robót
budowlanych w rzymskokatolickim kościele pw. Matki
Bożej Szkaplerznej w Stróżewie objętym ochroną
konserwatorską

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Uchwała weszła w życie w życie z dniem podjęcia
szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny
wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego. Wniosek o nadanie Szkole
Podstawowej w Oleśnicy imienia Marii Skłodowskiej –
Curie został skierowany do organu prowadzącego
w dniu 12 stycznia 2018 r. przez .
Uchwała zrealizowana
Udzielono wsparcia
rodzinom
przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.:
1) zapewniono bezpieczeństwo materialno- bytowego
poprzez zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia
rodzinne, wychowawcze DM,DE,stypendia,
2)pracę socjalną z rodziną,3)pracę asystenta rodziny z
rodzinami,4)działania GKRPA i GZI w zakresie
problemów alkoholowych i rodzin dotkniętych
przemocą
Zrealizowano

Uchwałą ustalono wysokości inkaso dla inkasentów z
tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Uchwała opublikowana została w
Dz.U.Woj.Wlkp.pod poz. 1814 z dnia 01.03.2018r.
Zrealizowano , udzielono dotacji w wysokości 80 tyś
zł na realizację prac restauratorskich i robót
budowlanych, ogrodzenie, brama i furtka wokół
kościoła zabytkowego w Stróżewie ,dotacja została
rozliczona zadanie wykonane w całości .

Uchwała utraciła moc w
związku
z
podjęciem
uchwały nr XLIII/348/2018r.

Strona 106

14.

XLII/333/2018 z dnia 23
lutego 2018 r.

zatwierdzenia
Wieloletniego
planu
rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży na
terenie Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Zrealizowano poprzez wybudowanie przez spółkę
wodociągową której udziałowcem jest gmina sieć
kanalizacji wodociągowej i sanitarnej na kwotę 862
121,95

15.

XLII/334/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rataje

16.

XLII/335/2018 z dnia 23
lutego 2018 r.

sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Konstantynowo

17.

XLII/336/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2018

Zrealizowano - nadano nazwę ulicy . Magnoliowa.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w Dz.U.Woj.Wlkp. pod poz. 1815 dnia
1.03.2018r.
Zrealizowano - nadano nazwę ulicy Sosnowy Zakątek
. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w Dz.U.Woj.Wlkp. pod poz. 1816 dnia
1.03.2018r.
Zrealizowano

18.

XLII/337/2018 z dnia 23
lutego 2018
XLII/338/2018 z dnia 23
lutego 2018 r.
XLII/339/2018 z dnia
23 lutego 2018 r.
XLII/340/2018
z dnia 23 lutego 2018 r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2018
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów na rok 2018
Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chodzież na
rok 2018
udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla
Powiatu Chodzieskiego w 2018 r.

XLII/341/2018 Z dnia 23
lutego 2018 r.
XLII/342/2018 Z dnia 23
lutego 2018 r.
XLIII/343/2018
z dnia 23 marca 2018 r.\

Zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok
2018
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Chodzież na lata 2018-2021
w sprawie podziału Gminy Chodzież na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w okręgach wyborczych

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

.

Wykonanie oznakowania ulic
na poziomie kosztowym 500 zł
(znaki będą jak zaczną się
budować
Wykonanie oznakowania ulic
na poziomie kosztowym 200 zł

Zrealizowano
Zrealizowano
Zrealizowano
Udzielono dotacji w kwocie 60.000,00 zł. zadania pn.:
Remont chodnika w m. Stróżewo w obrębie drogi
powiatowej gmina Chodzież. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia

Zadanie wykonane i rozliczone

Zrealizowano

Zrealizowano
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w Dz.U.Woj.Wlkp. pod poz. 2606 dnia
28.03.2018r.
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25.

XLIII/344/2018 z dnia
23 marca 2018 r

podziału Gminy Chodzież na stałe obwody głosowania
, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w Dz.U.Woj.Wlkp. pod poz. 2607 dnia
28.03.2018r.

26.

XLIII/345/2018 z dnia
23 marca 2018 r.

sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała uchylona rozstrzygnięcie nadzorcze z
dn.16.04.2018

27.

XLIII/346/2018 z dnia
23 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania
dotacji
dla
przedszkoli,
szkół
podstawowych w których zorganizowano oddział
przedszkolny,
innych
form
wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Chodzież przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania

Zrealizowano . Udzielono dotacji w kwocie 300 429
tyś zł

28.

XLIII/347/2018 z dnia
23 marca 2018 r.

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Chodzież

Zrealizowano . Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę
24.381,55 zł

29.

XLIII/348/2018 z dnia
23 marca 2018 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dz.U.Woj.Wlkp. – uchwała została
opublikowana w Dz.U. Woj.Wlkp. pod poz. 2610 z
dnia 28.03.2018r.

30.

XLIII/349/2018 z dnia
23 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze
współdziałania z Gminą Miejską w Chodzieży zadania
pn."Chodzież Od Nowa - rewitalizacja fizyczna,
gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia

W trakcie realizacji W dniu 30 marca 2018r. Gmina
Miejska w Chodzieży złożyła wniosek
o
dofinansowanie projektu pn. „Chodzież Od Nowa –
rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i
kulturalna śródmieścia”. Partnerem niefinansowym
projektu jest Gmina Chodzież. Realizacja przewidziana
na 2019

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

nieważność § 2ust.1pkt10
załącznika do uchwały nr
XLIII/347/2018 rozstrzygnięcie
nadzorcze NR KNI.4131.1.163.2018.22
WOJEWODY
WIELKOPOLSKIEGO z dnia
18 kwietnia 2018 r.
Uchwała uchylona w całości
rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Wielkopolskiego

.
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31.

XLIII/350/2018 dnia 23
marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Chodzież na rok 2018 rok

Zrealizowano

32.

XLIII/351/2018 z dnia
23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Zrealizowano

33.

XLIV/352/2018 z dnia
20 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Ustalono dietę w wysokości 500 zł miesiącznie.
Uchwała weszła w życie z dnia 1 kwietnia 2018r.

34.

XLIV/353/2018 z dnia
20 kwietnia 2018 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dz.U.Woj.Wlkp.

35.

XLIV/354/2018 z dnia
20 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Udzielono pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Gminie Piła w wysokości
6 141,00 zł
na: zapewnienie możliwości
doprowadzenia
do
Ośrodka
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
zlokalizowanego w Pile dla mieszkańców gminy
Chodzież

36.

XLIV/355/2018 z dn.
20.04.2018

37.

XLIV/356/2018 z dnia
20 kwietnia 2018 r.

38.

XLIV/357/2018 z dnia
20 kwietnia 2018 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Chodzież na lata 2014-2020
W sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowych z budżetu gminy Chodzież na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w
mieszkalnych budynkach jednorodzinnych,
wielorodzinnych lub lokalach na obszarze na obszarze
gminy Chodzież
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej, określenia inkasenta
i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

zrealizowano
Stwierdzono nieważność
uchwały Rozstrzygnięciem
Kolegium RIO NR
12/683/2018 – naruszenie art.
403 ust. 4 i 5 ustawy Prawo
ochrony środowiska
zrealizowano
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39.

XLIV/358/2018 z dnia
20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Chodzież na rok 2018 rok

Zrealizowano

40.

XLIV/359/2018 z dnia
20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Zrealizowano

41.

XLV/360/2018 z dnia 18
maja 2018 r.

Zrealizowano, przyjęto sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2017

42.

XLV/361/2018 z dnia 18
maja 2018 r.
NR XLV/362/2018 z
dnia 18 maja 2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Chodzież za 2017 rok
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chodzież za
rok 20
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przebiegu dwutorowej
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Piła
Krzewina – Plewiska na terenie gminy Chodzież
w sprawie
wyrażenia
zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów
dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony
do 3 lat

43.

44.

NR XLV/363/2018 z
dnia 18 maja 2018 r.

45.

NR XLV/364/2018 z
dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
darowizny, na rzecz Powiatu Chodzieskiego,
nieruchomości położonej w Stróżewie

46.

NR XLV/365/2018
z dnia 18 maja 2018 r.

wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny, od
Powiatu Chodzieskiego, nieruchomości położonej
w Stróżewie

47.

XLV/366/2018 z dnia
18 maja 2018 r.

określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Chodzież na dofinansowanie kosztów wymiany
źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach
jednorodzinnych, wielorodzinnych lub lokalach na
obszarze Gminy Chodzież

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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Zrealizowano, udzielono absolutorium Wójtowi Gminy
za 2017 rok
Zrealizowano plan uchwalony Inwestycja stanowi cel
publiczny. Prace związane z budową linii rozpoczęto
marzec 2019 r.- w trakcie realizacji
Zawarto umowy
dzierżawy z dotychczasowymiU
dzierżawcami
w
dzierżawy
nieruchomości
stanowiących własność Gminy Chodzież.
Dotyczy działek w Ratajach działek o nr geod.
356/1;515. W Stróżewie 239 oraz 261 wszystkie z
przeznaczeniem na cele rolne
Zrealizowano Przekazano elementy drogi powiatowej
Nr 1177P w postaci zatoki – na działce 214/1 i części
parkingu – na działce 214/3.
Przejęto nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego
działki nr 297/1 i 297/2 Zagospodarowano teren
stawu wprowadzając funkcję rekreacyjnowypoczynkową poprzez budowę alejek spacerowych ,
fontanny altany rekreacyjnej oraz nasadzenie roślin
ozdobnych).
Zrealizowano W ramach gospodarki niskoemisyjnej
udzielono wsparcia mieszkańcom do wymiany
nie ekologicznych źródeł ciepła. Przyjęto 27
wniosków z czego zrealizowano 9 na kwotę 29 tyś zł.
Pozostałe przyjęto do realizacji w roku 2019

Uchwała ogłoszona w DZ.
URZ. WOJ. Wlkp.2018.4373 z
dnia 29.05.2018
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48.

XLV/367/2018 z dnia 18
maja 2018 r.

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej w Poznaniu

49.

XLV/368/2018 z dnia
18.05.2018 2018 r.
XLV/369/2018 z dnia
18.05. 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Chodzież na rok 2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021

51.

XLVI/370 /2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

w sprawie
ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego – służebności przesyłu

52.

XLVI/ 371 /2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu
mieszkalnego oznaczonego numerem 2 w budynku
numer 3 w Kamionce oraz wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej

53.

XLVI/ 372 /2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

w sprawie w sprawie przejęcia na mienie Gminy
Chodzież nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa

w trakcie realizacji

54.

XLVI/373/2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

realizacja uchwały w 2019 r.

55.

XLVI/374 /2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy
Chodzież nieruchomości położonych
w Milczu i Ratajach
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali
mieszkalnych w budynku numer 1 w Strzelcach,
udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej
oraz ustanowienia służebności gruntowej

50.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Zrealizowano Kwotę 119.595,20 zł pozostającą do
dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia, przez Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, części pożyczki
zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn.
"Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionce –
III etap" przeznaczono
na termomodernizację
świetlicy wiejskiej w Ratajach
Zrealizowano
Zrealizowano

Ogłoszono w Dz.U.Woj.Wlkp.
pod poz. 4374 z 29.05.2018r.

z ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe – odpłatną
służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież
położonej w Podaninie, oznaczonej jako działki
Nietuszkowie, oznaczonej jako działki 208/2, 214/2,
320, 207, 495; akt notarialny został podpisany w dniu
8.11.2018 r.
Sprzedano lokal mieszkalny dotychczasowemu
najemcy; umowa sporządzona w formie aktu
notarialnego została zawarta w dniu 28.12.2018 r.

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr III/21/2018 z
dnia 27.12.2018 r. w związku z wprowadzeniem w
treści uchwały błędnej powierzchni działki. Lokale
mieszkalne w budynku nr 1 w Strzelcach (lokal nr 1 i
lokal nr 2) sprzedano dotychczasowym najemcom oraz
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ustanowiono odpłatną służebność gruntową polegającą
na prawie przechodu i przejazdu przez działkę
oznaczoną numerem 28/2 w dniu 28.12.2018 r.
Na wniosek o Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Wielkopolski 1 TDH Puszcza ul. Spokojna 1,
64-980 Trzcianka, utworzono miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli na terenie Uroczyska
Papiernia, nadleśnictwo Podanin, leśnictwo
Oleśniczka, gmina Chodzież.
Zrealizowano . Regulamin przekazano do
zaopiniowania

56.

XLVI/375/2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie
Gminy Chodzież w 2018 roku

57.

XLVI/ 376 /2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

58.

XLVI/377/2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Chodzież w celu przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia
międzygminnego określającego zasady powierzenia
zadań własnych Miasta i Gminy Margonin z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
miejscowości Adolfowo, Studźce oraz Radwanki

59.

XLVI/378/2018 z dnia
29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Chodzież

60.

XLVI/379/2018
r. z dnia 29 czerwca
2018 r
XLVI/380/2018
z dnia 29 czerwca 2018 r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Chodzież na rok 2018 rok

Zrealizowano

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Zrealizowano

62.

XLVII/381/2018
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataj

63.

XLVII/382/2018
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

64.

XLVII/383/2018

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje, w rejonie Parku
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Rocznik 2018, poz.
6470 w dniu 24.08.2018 r.
W trakcie realizacji

61.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj.
Wlkp. pod poz.5786 z dnia 7
lipca 2018 r.

Dnia 26.09.2018r. podpisano porozumienie pomiędzy
Miastem i Gmina Margonin o Gminą Chodzież na
mocy którego Gmina Chodzież przejmuje obowiązek
prowadzenia zadań własnych Miasta i Gminy
Margonin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na obszarze miejscowości Adolfowo, Studźce oraz
Radwanki. Zadanie będzie realizowane przez Gminę
Chodzież przy wykorzystaniu urządzeń będących w
posiadaniu MWiK w Chodzieży.
Uchwałę przyjęto do realizacji od dnia 1 lipca 2018r.

Na podstawie umowy o ustanowienie służebności
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z dnia 17 sierpnia 2018 r.

rzeczowego – służebności przesyłu

65.

XLVII/384/2018
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

66.

XLVIII/ 385 /2018 z
dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad
usytuowania na terenie Gminy Chodzież miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dz.U.Woj.Wlkp.

Uchwałę opublikowano w
Dzi.U.Woj.Wlkp. pod poz. 6811
z dnia 6.09.2018r.

67.

XLVIII/386/2018 z dnia
31 sierpnia 2018 r

- ustalona została kwota za udział w działaniu
ratowniczym ustalono kwotę 15 złotych ,
- uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia
opublikowania w Dz.U.Woj.Wlkp.

Uchwałę opublikowano w
Dzi.U.Woj.Wlkp. pod poz. 6817
dnia 6.09.2018r.
Za 2018 r. ekwiwalent wyniósł
8319,76 zł

68.

XXLVIII/387/2018 z
dnia 31 sierpnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi
Zacharzyn dla terenu działki o numerze ewidencyjnym
496

69.

XLVIII/388/2018 z dnia
31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Chodzież na rok 2018 rok

Zrealizowano

Uchwałę opublikowano w
Dzi.U.Woj.Wlkp. pod poz. 6810
dnia 6.09.2018r.

70.

XLVIII/389/2018 z dnia
31 sierpnia 2018
XLIX/390/2018 z dnia
25 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021
w sprawie wydzierżawienia gruntów na okres powyżej
trzech lat

Zrealizowano

71.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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przesyłu, sporządzonej w formie aktu notarialnego dnia
9 listopada 2018 r. ustanowiona została odpłatna
służebność przesyłu na rzecz Spółki pod firmą Polskie
Sieci Elektroenergetyczne Spólka Akcyjna z siedzibą
w Konstrancinie-Jeziornie polegająca na korzystaniu z
części działek położonych w Nietuszkowie,
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 271 i 296;
wysokość jednorazowego odszkodowania została
ustalona na kwotę 7.564,50 zł brutto.
zrealizowana

zawarta została umowa dzierżawy na okres 5 lat
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72.

XLIX /391/ 2018 z dnia
25 września 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Wspólna
w miejscowości Studzieniec

73.

XLIX /392/2018 z dnia
25 września 2018 r.

74.

XLIX /393/2018 z dnia
25 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/377/2018 Rady
Gminy Chodzież Gminy Chodzież z dnia 29 czerwca
2018 r. w sprawie upoważnienia do podpisania
porozumienia międzygminnego określającego zasady
powierzenia zadań własnych Miasta i Gminy Margonin
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
miejscowości Adolfowo, Studźce oraz Radwanki
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Chodzież na rok 2018 rok

75.

XLIX /394/2018 z dnia
25 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Zrealizowano

76.

L/395/2018 z dnia 12
października 2018 r.

Zrealizowano. Prace nad oceną aktualności studium
rozpoczęto

77.

L/396/2018 z dnia 12
października 2018 r.

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chodzież i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież
w sprawie zmiany statutu

78.

L/398/2018 z dnia 12
października 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich,
zasad
tworzenia
inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,
jakim muszą odpowiadać składane projekty

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dz.U.Woj.Wlkp.

79.

L/399/2018 z dnia 12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Błędnie wpisany rok realizacji 2018 zamiast 2019-

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

- uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia
opublikowania w Dz.U.Woj.Wlkp. Brak kosztów
obecnie ale będzie 200 zł.
Zrealizowano. Zmiana dot. ustalenia nowych terminów
dotyczących
rozpoczęcia
realizacji
zadań
wynikających
z porozumienia
oraz
terminów
rozliczenia kosztów inwestycyjnych, określonych
w porozumieniu.

Uchwałę opublikowano w
Dz.U.Woj.Wlkp. pod poz. 7397
dnia 02.10.2018r.

Zrealizowano

Zrealizowano po zastosowaniu zmian wprowadzonych
rozstrzygnięciem Wojewody

Rozstrzygnięcie nadzorcze NR
KN-I.4131.1.588.2018.22
Wojewody wielkopolskiego z
dnia 20 listopada
2018r.nieważność uchwały nr
L/396/2018 Rady Gminy
Chodzież z dnia 12 października
2018r. w sprawie zmiany statutu
w zakresie:
§ 1pkt2;
§ 1pkt3 pkt. „d”
§ 1pkt 4
§ 1pkt8
Opublikowano w
Dz.U.Woj.Wlkp. pod 8010 z
dnia 18.10.2018r.

Strona 114

października 2018 r.

Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe dla uczniów uczących się
w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach
w sprawie uchwalenia Gminnego programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na 2019 r.

zmieniono uchwałą nr II/11/2018 z dnia 7 grudnia
2018r.

w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014202Ratajach
w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału
pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Chodzież

Zrealizowana

80.

L/400/2018 z dnia 12
października 2018 r.

81.

L/401/2018 z dnia 12
października 2018 r.

82.

L/402/2018 z dnia 12
października 2018 r.

83.

I/1 /2018 z dnia 20
listopada 2018 r.
I/2 /2018 z dnia 20
listopada 2018 r.
II/3/2018 z dnia 7
grudnia 2018 r.
II/4/2018 z dnia 7
grudnia 2018 r.
II/6/2018 z dnia 7
grudnia 2018 r

Wybór przewodniczącego Rady Gminy

Zrealizowano, przekazano kwotę 800 tyś zł do spółki
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji jako udział
gmina Margonin w realizacji zadań wodociągowych
zgodnie z porozumieniem. Zadanie zrealizowane i
rozliczone
Zrealizowana

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących

Zrealizowana

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady
Gminy Chodzież
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Zrealizowania

w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy Radosna
w miejscowości Rataje

88.

I/7/2018 z dnia 7 grudnia
2018 r.

89.

II/8 /2018 z dnia 7
grudnia 2018 r.
II/9/2018 z dnia 7
grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy
Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na
2019 r.
w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chodzież

Zrealizowano - nadano nazwę ulicy Radosna.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w Dz.U.Woj.Wlkp. pod poz. 10028 dnia
13.12.2018r.
Uchwała do realizacji w 2019

84.
85.
86.
87.

90.

sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego – służebności
przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność
Gminy Chodzież

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Zrealizowano

Zrealizowana
Wykonanie oznakowania ulic
na poziomie kosztowym 500 zł
(znaki będą jak zaczną się
budować

zrealizowano
realizacja w 2019 r.
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91.

UCHWAŁA II/10/2018
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy
Chodzież nieruchomości położonej w Ratajach

realizacja uchwały w 2019 r.; nieodpłatne nabycie
działki położonej w Ratajach, oznaczonej numerem
330/27 z przeznaczeniem pod drogę nastąpiło w dniu
26.04.2019 r.

92.

II/11/2018 z dnia 7
grudnia 2018 r.

Do realizacji w 2019

93.

II/12/2019 z dnia 7
grudnia 2018
II/13/2018 z dnia 7
grudnia 2018 r.
III/14/2018 z dnia 27
grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za
wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla
uczniów uczących się w Zespole Szkół im. Józefa
Wybickiego w Ratajach
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018

94.
95.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021
w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2018 z dnia
7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów
osobowych Komisji Rady Gminy Chodzież
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr
II/4/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 grudnia
2018 roku w sprawie powołania komisji Rewizyjnej
w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy
w Chodzieży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji

96.

III/15/2018 z dnia 27
grudnia 2018 r.

97.

III/16/2018 z dnia 27
grudnia 2018 r.

98.

III/17/2018 z dnia 27
grudnia 2018 r.
III/18/2018r. z dnia 27
grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady
Gminy Chodzież
w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023

III/19/2018r.z dnia 27
grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek

99.

100.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Celem programu jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży .Program przewiduje
w sytuacjach szczególnie uzasadnionych udzielenie
pomocy w formie posiłku dzieciom, uczniom, które
wyrażą chęć zjedzenia posiłku , bez konieczności
przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji
administracyjnej. W 2018r i 2019 nie było takich
sytuacji.
Przyjęta do realizacji od 1.01.2019
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w Szkole i w domu” na lata 2019-2023
Przyjęta do realizacji od 1.01.2019

III/22/2018r.z dnia 27
grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku lub
świadczenia
rzeczowego
w postaci
produktów
żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/374/2018 Rady
Gminy Chodzież z dnia 29 czerwca 2018 r., w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych
w budynku
numer
1 w Strzelcach,
udzielenia
bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej oraz
ustanowienia służebności gruntowej przejazdu
i przechodu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Chodzież na rok 2018

III/23/2018r. z dnia 27
grudnia 2018 r.
III/25/2018r. z dnia 27
grudnia 2018 r.
III/24/2018r. z dnia 27
grudnia 2018 r.

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2023
w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok
2019
w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023

zrealizowano

101.

III/20/2018r. z dnia 27
grudnia 2018 r.

102.

III/21/2018r. z dnia 27
grudnia 2018 r.

103.
104.
105.
106.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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Sprzedano dotychczasowym najemcom lokale
mieszkalne (lokal nr 1 i lokal nr 2) w budynku nr 1 w
Strzelcach oraz ustanowiono odpłatną służebność
gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu
przez działkę oznaczoną numerem 28/2; akty
notarialne zostały podpisane w dniu 28.12.2018 r.
Zrealizowano

Zrealizowano
Do realizacja od 01.01.2019r.
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XI.SPRAWOZDANIE
ZA
ROK
2018
Z
WYKONANIA
WIELOLETNIEGO
PLANU
MODERNIZACJI
I
ROZWOJU
URZĄDZEŃWODOCIĄGOWYCH
I
URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MWiK SP. Z O.O
NA TERENIE GMINY CHODZIEŻY NA LATA 2018-2021
Standardy jakościowe usług w zakresie dostarczenia wody oraz odprowadzenia ścieków
określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
obowiązujące na terenie miasta i gminy, regulaminy dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, warunki zezwolenia oraz obowiązujące przepisy prawa.
Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie, ciągle rosnące wymagania
dotyczące usług świadczonych przez MWiK sp. z o. o w Chodzieży powodują, że konieczne
jest utrzymanie w wysokiej sprawności urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez ich
modernizację oraz rozwój stąd niezbędna była realizacja kolejnych przedsięwzięć
inwestycyjnych. Zakres inwestycji wykonanych w roku 2018 przedstawia się następująco
1.Sieć kanalizacji sanitarnej
W ramach zadań związanych z infrastrukturą kanalizacji sanitarnej wykonano 6 z
planowanych 7 zadań

objętych planem. Monitoring gminnych przepompowni ścieków

przeniesiono do realizacji na rok 2019 . Dodatkowo wykonano 4 zadania inwestycyjne
nieobjęte

planem

,w tym wykupiono działkę pod przepompownię w Kierzkowicach,

rozbudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ul. Zielone Wzgórza w Ratajach.
Tym samym stworzono możliwość do dalszej rozbudowy celem umożliwienia uzbrojenia
pozostałych działek budowlanych, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Zacharzynie
(działka 462/2) oraz wymieniono pompę w przepompowni w Ratajach ul. Górna. Zadanie to
powiązane było z przebudową
1.1

Nakłady

Poniesione nakłady wyniosły 862 121,95 zł w tym :
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Studzieniec działki 79/1-79/14
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Konstantynowo -etap I iII

89 918,22
166 571,76

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Łąkowa,Makowa,Kwiatowa w Ratajach 502
631,24
 Rozbudowa sieci kan. Oleśnica, Osiedle Bajkowe

21 012,61

 Budowa przydomowych przepompowni ścieków gmina

11 694,20

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej -kanały boczne gmina

13 306,50

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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 Działka pod przepompownię PL3 w Kierzkowicach

6 764,44

 Budowa kanalizacji sanitarnej Zielone Wzgórza w Ratajach

21 852,10

 Budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzyn działka 462/2

26 860,00

 Wymiana pompy PDR 1 ul. Górna w Ratajach

1 510,88
Razem 862 121,95

1.2

Wykonany zakres rzeczowy

1.2.1 Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej
 Wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200

765 mb

 Wybudowana siec kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 63-40

1928 mb
Razem 2693 mb

1.2.2 Kanały boczne wybudowane

PVC 160

7 szt/111,35 mb

1.2.3 Przydomowe przepompownie ścieków

22 kpl

1.2.4 Lokalne przepompownie ścieków

2

2 kpl

Sieć wodociągowa
W ramach zadań związanych z infrastrukturą wodociągową sanitarnej wykonano 2 z 4

zadań ujętych w planie Przesunięto do realizacji na 2019 1 zadanie inwestycyjne związane
z modernizacją sieci wodociągowej w Zacharzynie. Zadanie to planowane było na 2018
w związku z planowano przez WZDW w Poznaniu modernizacją drogi w Zacharzynie.
W związku z odstąpieniem przez WZDW w roku 2018 od modernizacji drogi planowane
nakłady przesunięto na realizacje zadań nieujętych w planie tj. budowę sieci wodociągowej
ul. Zielone Wzgórza w Ratajach .Zrezygnowano z przebudowy odcinka sieci na długości
nieruchomości Milcz 1 A, ponieważ przebudowa zostanie zrealizowana w nowej edycji planu
w sposób kompleksowy uwzględniając całość do przebudowy sieci.
 Budowa sieci wodociągowej Konstantynowo

46 296,42 zł

 Budowa sieci wodociągowej Studzieniec działki 79/1-79/14

34 251,54 zł

 Modernizacja sieci wodociągowej w Zacharzynie

6 800,00 zł

 Przebudowa sieci wodociągowej azbestowej w ul. Makowej w Ratajach. 109705,33 zł
 Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica ul. Osiedle Bajkowe

8 131,49 zł

 Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Chodzież

12 017,63 zł

 Budowa sieci wodociągowej Zielone Wzgórza w Ratajach

16 646,00 zł
Razem 233 848,41 zł

2.2.1 Zakres rzeczowy
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
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 Sieć wodociągowa PE 110--160

2997,57 mb

 Przyłącza wody PE 32-40

250,15 mb

Poprawa bezpieczeństwa, jakości i ciągłości świadczonych usług.

3.

W

zakresie produkcji wody zgodnie z planem zmodernizowano ujęcie wody

Konstantynowo. Ogółem poniesione nakłady wyniosły

43 727,30 zł

Modernizacja obiektów MOŚ

4.

W tej grupie zadań zmodernizowano:
 budynek MOŚ( wydzielenie pomieszczenia serwerowni)
 punkt zlewny ścieków dowożonych
 przenośniki do ewakuacji osadów
 system kontroli dostępu do obiektów MOŚ
10. Ogółem poniesione nakłady wyniosły

120 467,12 zł

XII.REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież uchwalona została dnia 28 grudnia
2017 r. uchwałą Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież. WPF na lata 2018-2021
przewidywał realizację następujących zadań wieloletnich związanych z programami
realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1. Zadania realizowane z wydatków bieżących:
W budżecie Gminy Chodzież na rok 2018 zostały zaplanowane środki dotacji celowej na
dofinansowanie realizacji projektu pn.:
 „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w
gminie Chodzież" w kwocie: 474.571,88 zł (w tym: 429.107,09 zł - środki europejskie,
45.464,79 zł – dotacja celowa), w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

Realizacja

przedsięwzięcia

przewidziana została na lata 2017-2018. Limit wydatków przewidziany na rok 2017
wynosił: 380.226,88 zł (w tym: 343.800,51 zł - środki europejskie, 36.426,37 zł – dotacja
celowa) a na rok 2018 - 94.345 zł (w tym: 85.306,58 zł - środki europejskie, 9.038,42 zł –
dotacja celowa)
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy
Chodzież poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia kompetencji kluczowych u
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uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie
szkół.
W ramach planowanych środków w roku 2017 przeprowadzono zajęcia dydaktycznowyrównawcze (6.407,10 zł), zajęcia dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (2.589,64 zł), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (6.704,47 zł), projekty
edukacyjne (5.493,36 zł) a także opłacono koszty kształcenia nauczycieli (38.200 zł) oraz
koszty pośrednie (13.763,38 zł). Zadanie zostało wykonane w kwocie: 73.157,95 zł (w tym:
66.149,27 zł ze środków europejskich oraz 7.008,68 zł z dotacji celowej).
Środki niewykorzystane w roku 2017 wysokości: 307.068,93 zł zostały przeniesione do limitu
wydatków na rok 2018 (limit ogółem: 401.413,93 zł). Łączne nakłady finansowe na
przedsięwzięcie nie uległy zmianie. Plan przewidziany na realizację przedsięwzięcia do
31.12.2018 r. został wydatkowany w kwocie: 364.682,59 zł. Wyposażono pracownie w
szkołach (135.930,90 zł), przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (35.678,49 zł),
zajęcia dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (26.254,92 zł),
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (33.009,02 zł), projekty edukacyjne (27.600,68 zł),
nauczyciele uzyskali wsparcie poprzez szkolenia i studia podyplomowe (44.519,42 zł) oraz
zrealizowano koszty pośrednie (61.689,16 zł). Ostateczne zakończenie przedsięwzięcia
nastąpi w roku 2019.
 „Aktywna integracja – Twoja szansa” – celem przedsięwzięcia jest aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W
ramach projektu beneficjenci otrzymują wsparcie w szkoleniach zawodowych i stażach.
Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze
środków EFS – wprowadzono nakłady ogółem na ten cel w kwocie: 65.100 zł (w tym:
58.247,36 zł - środki europejskie, 6.852,64 zł – dotacja celowa) - GOPS jest partnerem
przy realizacji projektu. Termin realizacji projektu przypada w latach 2017-2018. Limit
wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości: 32.550 zł (w tym: 29.123,68 zł – środki
europejskie; 3.426,32 zł dotacja) natomiast na rok 2018 w wysokości: 32.550 zł (w tym:
29.123,68 zł – środki europejskie; 3.426,32 zł dotacja). W roku

2017 odbyły się

szkolenia – treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 75 osób (16.800 zł);
opłacono catering dla uczestników (11.250 zł) oraz zwrócono koszty dojazdu na zajęcia
(2.455 zł) - wydatki zrealizowane ogółem: 30.505 zł (w tym: 27.293,95 zł ze środków
europejskich oraz 3.211,05 zł z dotacji celowej). Limit wydatków na rok 2018 nie został
zmieniony. Do końca 2018 roku wydatkowano środki w wysokości: 25.845,00 zł na
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przeprowadzenie szkolenia (treningi kompetencji i umiejętności społecznych) – koszt:
14.040 zł, catering dla uczestników projektu – 9.570 zł oraz zwrot kosztów dojazdów na
zajęcia – 2.235 zł. Termin realizacji projektu został wydłużony do końca maja 2019 roku pozostałe nie wydatkowane środki w kwocie: 6.705 zł zostały przeniesione do limitu na
rok 2019.
 „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy
wiejskiej Chodzież” – w trakcie roku 2018 wprowadzono nakłady ogółem w kwocie:
908.320 zł na realizację projektu który jest realizowany w ramach WRPO na lata 20142020, współfinansowanego ze środków EFS (w tym: 812.821 zł - środki europejskie,
95.499 zł – dotacja celowa). Termin realizacji projektu przypada w latach 2018-2019.
Zadania w ramach projektu jest realizowany w partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chodzieży z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Niesamodzielnych w Plewiskach. Limit wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości:
521.545 zł natomiast na rok 2019 w wysokości: 386.775 zł. Celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych.
Do końca 2018 roku poniesiono wydatki, w kwocie: 267.388,56 zł, związane: z przekazaniem
środków dla partnera na realizację projektu w wysokości: 132.451,32 zł, ze świadczeniem
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (23 osoby) na kwotę: 61.064,90 zł, opłaceniem
usług asystenta osoby niepełnosprawnej (4 osoby) – 5.740,00 zł, powstaniem centrum
wsparcia opiekunów faktycznych dla 20 opiekunów osób niepełnosprawnych – w ramach
którego

funkcjonuje

wypożyczalnia

sprzętu

rehabilitacyjnego

(zakupiono

sprzęt

specjalistyczny – 7.418 zł), szkolenia dla opiekunów oraz przewidziane zostało wsparcie
psychologa (10 osób) – 12.214,40 zł. Od kwietnia 2018 roku uruchomiony został Klub
Seniora w Milczu (zapisanych jest 50 osób) – 47.800,88 zł (w ramach tych środków
poniesiono koszty na warsztaty zajęciowe, gimnastykę rekreacyjną, transport na zajęcia,
książki, sprzęt audiowizualny, sprzęt TIK, materiały dydaktyczne, art. spożywcze,
wynagrodzenie kierownika klubu). Dodatkowo zostały poniesione koszty pośrednie w
wysokości: 8.117,06 zł. Środki nie wydatkowane w roku 2018 - w kwocie: 254.156,44 zł zostały wprowadzone do limitu wydatków na rok następny. Przedsięwzięcie jest w trakcie
realizacji.
2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:
W budżecie na rok 2018 zostały zaplanowane środki na realizację przedsięwzięć pn.:
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 „Podanin – zagospodarowanie skweru i stawu” – celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadnie zostało
przewidziane do realizacji na lata 2017-2019. Zaplanowane w roku 2017 środki, w
kwocie: 4.500 zł, wydatkowano, w wysokości: 3.499,98 zł, na wykonanie
dokumentacji projektowych. Zaplanowane prace dotyczą m.in. budowy wodotrysku z
kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej z oświetleniem. Limit
przewidziany na rok 2018 wynosi: 100.000 zł (kwota wykonania: 404,61 zł) Nakłady
ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 184.902,98 zł. Limit na
rok 2019 w wysokości: 81.403 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała
dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych tj.: 60.651zł (w tym: 51.553,35 zł – środki europejskie; 9.097,65 zł dotacja);
 „Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez
remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej” – celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadnie zostało
przewidziane do realizacji na lata 2018-2019. Zaplanowane w roku 2018 środki
(3.100 zł) zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji, w wysokości: 2.706
zł. Zaplanowane prace dotyczą m.in. prac ogólnobudowlanych w świetlicy w
Słomkach,

wykonania

podjazdu

dla

osób

niepełnosprawnych,

instalacji

oświetleniowej oraz tablicy informacyjnej z mapą. Nakłady ogółem na realizację
zadania przewiduje się w wysokości: 135.834 zł. Limit na rok 2019 w wysokości:
133.128 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała
dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych tj.: 113.159 zł (w tym: 96.185,15 zł – środki europejskie; 16.973,85 zł
dotacja);
 „Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu” – celem
przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej
obszaru. Zadnie zostało przewidziane do realizacji na lata 2018-2019. Zaplanowane w
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roku 2018 środki (2.000 zł) zostały wydatkowane, w wysokości: 1.999,98 zł, na
wykonanie dokumentacji projektowych. Zaplanowane prace dotyczą wykonania
ścieżki spacerowej (m.in. korytowanie, profilowanie, itd.) z montażem elementów
edukacyjnych „Rybolandia” oraz zagospodarowania terenu. Nakłady ogółem na
realizację zadania przewiduje się w wysokości: 72.300 zł. Limit na rok 2019 przyjęto
w wysokości: 70.300 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała
dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych tj.: 59.732 zł (w tym: 50.772,20 zł – środki europejskie; 8.959,80 zł
dotacja);
3.STOPIEŃ

ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Chodzież na lata 2018-2021 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 20182021.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w wykazie tym znajdują się następujące

przedsięwzięcia:
1) Zadania realizowane z wydatków bieżących:
a)„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.06.2017 do
31.05.2018 ” – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w roku 2017
po podpisaniu umowy, na okres od 06.2017 do 05.2018, na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Chodzież, przyjęto nakłady ogółem na ten cel w wysokości: 578.624,26 zł. Pierwotnie
przyjęto limity na lata 2017 w wysokości: 337.530,83 zł a na rok 2018 w kwocie: 241.093,43
zł. W związku ze zwiększoną ilością wytwarzanych przez mieszkańców gminy odpadów
komunalnych wprowadzono zamianę limitów w poszczególnych latach realizacji zadania tj.
zwiększono limit w roku 2017 do kwoty: 422.580,83 zł (wzrost o: 85.050 zł) a w roku 2018
umniejszono nakłady do kwoty: 156.043,43 zł.
W trakcie bieżącego roku wprowadzono zamianę limitów w poszczególnych latach realizacji
zadania tj. zwiększono limit w roku 2018, o kwotę: 71.440,76 zł (środki nie zostały
wydatkowane w ramach limitu przewidzianego na rok 2017).
Zadanie zostało zrealizowane w roku 2017 na kwotę:351.140,07 zł a w roku 2018 227.484,19 zł.
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b)”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież" – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach – w dniu 20 marca 2018 r. została podpisana umowa GO.271.1.2018 na
kwotę: 973.728,00 zł, na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 roku..
Limity na poszczególne lata zostały ustalone w wysokości: 631.431 zł na rok 2018 oraz
342.297 zł na rok 2019.
Z ustalonego limitu środków na rok 2018 wydatkowano środki na kwotę: 559.473,48 zł.
Niewydatkowana kwota z roku 2018 w wysokości: 71.957,52 zł zostanie przeniesiona i
zwiększy limit wydatków w roku 2019 do kwoty 414.254,52 zł.
2) Zadania realizowane z wydatków majątkowych:
a) „SP Strzelce – rozbudowa szkoły” - celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków
nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły zostanie
rozbudowany o salę gimnastyczną o wymiarach 24m x 12 m i wys. 7,5m wraz z zapleczem
sanitarnym oraz o dwie sale lekcyjne. W części istniejącej szkoły niektóre pomieszczenia
zmienią swoje przeznaczenie oraz zostaną zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne
dla osób niepełnosprawnych. Projekt rozbudowy szkoły, remontu i przebudowy obejmuje
również termomodernizację obiektu, w ramach której zostaną docieplone ściany
fundamentowe i ściany zewnętrzne oraz zostanie wykonana nowa elewacja. W roku 2016
poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji budowlanej wraz z mapami, w kwocie:
45.756 zł. Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w kwocie: 7.345 zł
(wykorzystano: 7.344,54 zł), na pokrycie kosztów jednorazowej opłaty rocznej za wyłączenie
gruntu z produkcji rolnej zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.7.2017 z dnia
20.03.2017 r. Limity związane z dalszą realizacją zadania zostały przewidziane na lata 2018
w kwocie: 1.649.670,45 zł (limit zwiększony w trakcie roku o kwotę: 4.000 zł na pokrycie
kosztów związanych z koniecznością wycięcia drzew przy rozbudowie szkoły oraz uiszczenia
opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej) oraz na rok 2019 w kwocie:
1.843.000 zł (limity dostosowano wg potrzeb w poszczególnych latach). Nakłady ogółem po
zmianach wynoszą: 3.545.770,99 zł. W roku 2018 na rozbudowę szkoły wydatkowano
kwotę: 1.337.587,67 zł. Środki niewydatkowane w wysokości: 312.082,78 zł zwiększą
limit wydatków w roku 2019.
b)„Nietuszkowo – budowa świetlicy” – celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności
kulturalnej oraz integracji mieszkańców – w ramach planowanych środków zostanie
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postawiony nowy budynek o powierzchni użytkowej 330,04 m2, przeznaczonego w części na
świetlicę wiejską (220,40 m2) oraz w części na przedszkole (109,64 m2). Wykonane zostaną
m.in.: fundamenty, ściany, tynki, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach,
zagospodarowanie dojścia do budynku. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach:
2014 – 2018. W roku 2014 wykonano dokumentację, w kwocie: 34.000 zł. W roku 2015
środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z
produkcji rolniczej - zgodnie z Decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.67.2015 z dnia 1011-2015 r. – 35.906,64 zł. W roku 2017 częściowo zostały wykonane planowane prace na
kwotę: 56.200,23 zł.
Limit związany z dalszą realizacją zadania został przewidziany na rok 2018 w kwocie:
1.209.800 zł, wydatkowano: 1.209.750,52 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości:
1.335.906,87 zł, poniesiono koszty ogółem w kwocie: 1.335.857,39 zł. Zadanie zostało
zakończone.
c)„Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi ” – celem przedsięwzięcia jest poprawa
standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017 2018. Przedmiotem zadania jest budowa drogi długości ok. 450m o szerokości jezdni od 4,00
do 5,00 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. W roku 2017 przewidziany
limit wydatków został zrealizowany w wysokości: 20.295 zł - na opracowanie dokumentacji
technicznej. W roku 2018 została wykonana droga, wydatkowano środki w wysokości:
448.824,11 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 469.120 zł, wykorzystano w
kwocie: 469.119,11 zł. Zadanie zostało zakończone.
d)„Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu
i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017 -2018.
Przedmiotem zadania jest budowa chodnika o długości 420 m i szerokości 1,5 m z kostki
betonowej (odcinek od dz. 158 – dawny przejazd kolejowy - do skrzyżowania z ul. Łąkową dz.
80). Na rok 2017 przewidziany plan wydatków po zmianach w wysokości: 13.074,90 zł,
przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej.
Na dalszą realizację zadania w roku 2018 przewidziano limit w kwocie: 150.000 zł,
wydatkowano w wysokości: 135.939,60 zł. Zaplanowane nakłady ogółem w wysokości:
163.074,90 zł zostały zrealizowane wysokości: 149.014,50 zł.

Zadanie zostało

zakończone.
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e)„Rataje – termomodernizacja świetlicy wiejskiej" – celem przedsięwzięcia jest poprawa
standardu i wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Zadnie jest
przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie:
615 zł, zostały wydatkowane na sporządzenie kosztorysu. W roku 2018 zostały przewidziane
do wykonania prace dotyczące m.in.: docieplenia ścian budynku wraz z robotami
towarzyszącymi tj. demontażowymi i rozbiórkowymi, przebudową podestu schodowego,
wykonaniem opaski wokół budynku, itp. Na realizację planowanych prac wydatkowano
środki w wysokości: 188.963,17 zł. Nakłady ogółem na realizację zadania zaplanowano w
wysokości: 189.614,00 zł, poniesiono: 189.578,17 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
f)„Otwarta Strefa Aktywności w Milczu" – celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca do
ogólnodostępnej rekreacji. Zadnie jest przewidziane do realizacji na lata 2017-2018, na
działce nr 163 położonej w Milczu przy placu zabaw i boisku wiejskim. Zaplanowane w roku
2017 środki, w kwocie: 774,90 zł, wydatkowano na sporządzenie map do celów
projektowych. Planowane nakłady w roku 2018 w wysokości: 59.901 zł zostały przeznaczone
na

stworzenie

terenowej

siłowni

(zakup

m.in.

krzesła+pylon+wyciąg

górny;

biegacza+pylon+orbit rek; wioślarza+pylon+prasa nożna; roweru+pylon+jeździec itp.) oraz
strefy relaksu wyposażonej w stół do gry w szachy/warcaby (metalowy lub betonowy), ławki
parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Nakłady ogółem na realizację zadania
przewidziano w wysokości: 60.675,90 zł, wydatkowano: 60.675,90 zł. Zadanie zostało
zrealizowane.
g)„ZSP Stróżewo – rozbudowa szkoły” – celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków
nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły zostanie
rozbudowany o 381,52 m2 całkowitej powierzchni zabudowy tj. o dodatkowe izby lekcyjne (3
szt.) - w tym pracownia fizyko-chemiczna z zapleczem, pracownia językowa a także
dodatkowo świetlica szkolna, biblioteka i szatnia. W części istniejącej budynku szkoły
powstanie gabinet pielęgniarki, pedagoga/psychologa/logopedy/terapeuty.
Środki zaplanowane na rok 2018 w kwocie: 124.409,00 zł, zostały wydatkowane, w
wysokości: 115.251,00 zł na sporządzenie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku
szkoły, opłacenie kosztów inspektora nadzoru, wytyczenie obiektu oraz wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej. Pozostałe zaplanowane środki zostaną przeniesione na rok 2019.
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Limit wydatków na rok 2019 został ustalony na kwotę: 1.053.000 zł. Nakłady ogółem na ten
cel przewiduje się wysokości: 1.177.409 zł.
h)„Rataje, os. Dębowe – budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)” – celem przedsięwzięcia
jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana
na lata 2018 -2019. Przedmiotem zadania jest budowa drogi długości 782 m. W ramach
przedsięwzięcia planuje się zmianę nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej,
o przekroju daszkowym, dwustronnym, o spadku 2%. Z uwagi na zmianę rzędnych niwelety
po wybudowaniu drogi, planuje się również budowę zjazdów i dojść do posesji, które
obecnie nawiązują do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni. Poza tym projekt obejmuje
budowę chodnika dł. ca 939 m, skrzyżowania (5 z drogą gminną i 1 z drogą wojewódzką),
pobocza gruntowego a także pasa zieleni (trawa) pomiędzy drogą a chodnikiem (w miejscach
gdzie chodnik jest odsunięty od drogi), oświetlenia drogowego w ramach którego
ustawionych zostanie 21 latarni, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej dł. 757 m,
przejścia dla pieszych, oznakowania drogowego (pionowe 17 szt. i poziome 6 szt.).
Na rok 2018 zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 60.000 zł, do końca roku
wydatkowano środki w wysokości: 56.049,90 zł na przygotowanie dokumentacji oraz
sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i map. Limit wydatków na rok 2019 został
ustalony na kwotę: 2.500.000 zł. Nakłady ogółem na realizację inwestycji przewiduje się
wysokości: 2.560.000 zł.
i)„Studzieniec – budowa drogi” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości
oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017-2021. Zadanie
przewidziane jest do realizacji w trzech etapach. Projektowane zagospodarowanie działek
obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wraz z chodnikami i zjazdami.
Przebudowa obejmuje także niewielką korektę sytuacyjno-wysokościową istniejących niwelet
poszczególnych ulic. Łączna długość projektowanych odcinków ulic wynosi 634,60 m, z tym
Osiedle Przylesie dł. ok 159 m, , Wrzosową dł. ok. 261,6 m i Spokojna dł. ok. 214 m.
Powierzchnia terenu pod budowę przedmiotowej drogi wynosi około 5500m2. Projektowana
szerokość jezdni ulic wynosi 4,00m - 5,00m. Projektowana szerokość chodników 1,20-2,00m.
Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jako daszkowy (dwustronny) 2x2% lub jednostronny
2%. Spadek poprzeczny chodników projektuje się jako jednostronny 1%. Wzdłuż wszystkich
odcinków ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji. Na końcu ulicy
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Wrzosowej i Spokojnej zaprojektowano place do nawracania. W roku 2017 wydatkowano
środki w wysokości: 51.291,00 zł na sporządzenie dokumentacji.

XIII.TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE CHODZIEŻ
Świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w
komunikacji na terenie Gminy Chodzież jest realizowane przez MZK Sp. z o. o. w Chodzieży na
podstawie porozumienia międzygminnego (zawartego na czas nieokreślony) nr GK-17/CR33/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r. zawartego
pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży i Gminą Chodzież. Porozumienie zostało zawarte na
podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr
1107/70, a także orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego
podmiotu wewnętrznego.
W treści porozumienia Gmina Chodzież zwana jest „Gminą”, a Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o. o. w Chodzieży „Spółką”. Na zawarcie porozumienia zezwoliły
uchwały nr V/29/2015 (Gmina wiejska) i V/22/2015 (gmina miejska). Podmiotem
realizującym lokalny transport zbiorowy jest Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Zakład
świadczy usługi na rzecz innych gmin tylko na zasadach określonych w art. 74 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) po uprzednim
porozumieniu się gmin w tym zakresie. Wcześniej zakład świadczył usługi dla sąsiednich
gmin na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Przyjęcie uchwał oraz porozumienia jest podstawą do zawarcia porozumienia
wykonawczego nr GK-23/CR-80/2015 pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży (organizator
transportu) a MZK.
W ramach realizacji rekompensaty Gmina Chodzież finansuje transport na trasach linii
nr 3 (Strzelęcin –Strzelce –Rataje -Oleśnica) i nr 4 (Studzieniec). Razem km w dzień roboczy
168,3; dzień wakacyjny 138,3 soboty 25,8; niedziele i święta 21,2 Łączny koszt
dofinansowania w roku 2018 wyniósł 267 tys zł.

XIV. KULTURA
1) ŚWIETLICE WIEJSKIE
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Dostęp mieszkańców obszarów wiejskich do kultury jest bardziej ograniczony, niż
mieszkańców miast. W przypadku gminy Chodzie życie to jest skoncentrowane wokół
działalności kulturalnej na świetlicach wiejskich które pełnią funkcję placówek kulturalnych
w gminie. Poza świetlicami, na terenie gminy brak jest innych ośrodków kulturalnych.
Na

terenie

Gminy

Chodzież

funkcjonuje

10

świetlic

wiejskich

w

n/w

miejscowościach/sołectwach: Oleśnica, Rataje, Strzelce, Stróżewo, Stróżewice, Podanin,
Milcz, Słomki, Pietronki, Nietuszkowo oraz pomieszczenie wykorzystywane min. jako
świetlica wiejska w miejscowości Zacharzyn.
Świetlice wiejskie są jedynymi centrami kulturalnymi w poszczególnych wsiach. Tam
też działają Koła Gospodyń Wiejskich. Ciągłe doposażenie świetlic w nowoczesny sprzęt
przyczynia się do zwiększenia poczucia więzi z miejscowością, co sprzyja integracji
społecznej i pozwala przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz być alternatywą dla
negatywnych zjawisk, których na terenach wiejskich nie brakuje. Świetlice wiejskie to jedne z
niewielu miejsc na terenach wiejskich tworzących szeroko pojętą infrastrukturę społeczną,
skupiające i przyciągające lokalną społeczność tworząc alternatywę spędzania wolnego czasu.
W chwili obecnej pomieszczenia w/w świetlic wykorzystywane są przez lokalne
Stowarzyszenia oraz chóry i lokalne zespoły. Zajęcia wokalne odbywają się systematycznie w
świetlicy w Ratajach i Nietuszkowie gdzie funkcjonują zespoły wokalne Rytm Nietuszkowa i
Echo Rataj. Koszt realizacji tych zajęć wynosi 5480 zł i stanowi wydatek własny gminy.
We wszystkich świetlicach i przyległych do nich terenach rekreacyjnych sołtysi i rady
sołeckie organizują spotkania integracyjne dla mieszkańców przy okazji świąt i wydarzeń,
np.; z okazji dnia dziecka, dnia kobiet, dnia seniora, spotkania wigilijne i mikołajkowe,
pikniki rodzinne, pikniki parafialne czy sołeckie dożynki. Na organizacje tych przedsięwzięć
sołectwa pozyskują środki finansowe od sponsorów. W 2018 r. z budżetu gminy
przeznaczono na ten cel kwotę 10.000 zł.
Na podstawie ZARZADZENIA NR 179 /2016 WÓJTA GMINY CHODZIEŻ z dnia
30.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz
wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież, gminne obiekty są
wynajmowane odpłatnie na cele związane z organizacją uroczystości rodzinnych oraz
szkoleń. Są również udostępniane
organizacyjne

oraz

nieodpłatnie sołtysom i radom sołeckim na zebrania

cele

związane

z

integracją

mieszkańców.

W 2018 roku zawartych zostało 80 umów na odpłatny wynajem na łączną kwotę 30774,60 zł
(netto 25.020 zł) wpłat z tytułu najmu.
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2) STYPENDIA
W 2018 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie stypendium w zakresie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury. Wójt Gminy Chodzież przyznał 1 stypendium w
kwocie 3000 zł w oparciu o art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz.994 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XIV/92/11
Rady Gminy Chodzież

z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów dla osób

zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Dz. U. Woj. Wlkp. z
2012r, poz. 748) stypendium

3) BIBLIOTEKI
Oprócz bibliotek działających przy szkołach, na terenie gminy nie ma biblioteki
gminnej. Realizacja zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej
przekazana została na mocy porozumienia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana
Michalskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru i utrzymanie 1
etatu. W roku 2018 MBP w Chodzieży przekazano kwotę 40.000 zł.

XV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU:
1. Wycinka drzew w roku 2018.
Rodzaj wykonanych prac
Wycinka drzew
Wykonanie zieleni wokół Szkoły Podstawowej w
Zacharzynie
Prace pielęgnacyjne przy stawie w Stróżewie
RAZEM:

Poniesione koszty przez Gminę
Chodzież (zł)
10 314,00
9 990,00
2 442,00
22 746,00

W 2018 r. do Wójta Gminy Chodzież wpłynęło 13 wniosków o wydanie zezwolenia na
wycinkę drzew. Wydano 11 decyzji zezwalających na wycinkę drzew oraz w 2 przypadkach
sprawy załatwiono odmownie.
Poniżej zestawienie wydanych przez Wójta Gminy Chodzież decyzji w zakresie wycinki
drzew w roku 2018.
Lp.

Znak decyzji
Wójta Gminy
Chodzież

Zakres decyzji

Wskazany termin
dokonania
nasadzeń
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1.

OŚ 6131.6.2018

2.

OŚ 6131.3.2018

3.

OŚ 6131.2.2018

4

OŚ 6131.10.2018

5

OŚ.6131.11.2018

6

OS.6131.1.2018

7

OŚ.6131.4.2018

8

OŚ.6131.5.2018

9

OŚ.6131.7.2019

10

OŚ.6131.8.2019

11

OŚ.6131.9.2018

12

OŚ.6131.13.2018

13

OŚ.6131.12.2018

decyzja
zezwalająca na
wycinkę
decyzja
zezwalająca na
wycinkę
decyzja
zezwalająca na
wycinkę
decyzja
zezwalająca na
wycinkę
decyzja
zezwalająca na
wycinkę
decyzja
odmawiająca
wycinki
decyzja
zezwalająca na
wycinkę
decyzja
zezwalająca na
wycinkę
decyzja
zezwalająca na
wycinkę
decyzja
zezwalająca na
wycinkę drzew
decyzja
odmawiająca
wycinki
decyzja
zezwalająca na
wycinkę drzew i
krzewów
decyzja
zezwalająca na
wycinkę drzew i
krzewów

do powiadomienia

1 lipa

30.10.2019

2 lipy

31.11.2018

30 tuja akacjowa

31.03.2020

4 drzew liściastych (lipa,
klon, jesion)

Do powiadomienia

7 drzew liściastych (lipa,
klon, jesion)

-

-

bez nasadzeń

-

bez nasadzeń

-

bez nasadzeń

-

do powiadomienia

6 drzew liściastych (lipa,
klon, jesion)

-

-

bez nasadzeń

bez nasadzeń

ZGŁOSZENIA WYCINKI DRZEW
W 2018 roku wpłynęło do Urzędu Gminy 27 zgłoszeń od osób fizycznych na wycinkę drzew
na własnej posesji. Poniżej zestawienie przyjętych Zgłoszeń na wycinkę drzew złożonych
przez osoby fizyczne w roku 2018.
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Miejsce wycinki
Rataje
Zacharzyn
Stróżewo

Podanin
Strzelce
Strzelęcin
Milcz
Oleśnica
Nietuszkowo
Mirowo
Studzieniec
Krystynka

Ilość złożonych zgłoszeń o wycinkę drzew i krzewów
8 zgłoszeń
6 zgłoszeń
4 zgłoszenia w tym na jedno zgłoszenie wyrażono sprzeciw.
W przedmiotowym zgłoszeniu podane do wycinki drzewa rosły
na działce innego właściciela niż zgłaszający.
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie
1 zgłoszenie

NASADZENIA
W roku 2018 nie wykonywano nasadzeń za wycięte drzewa.
Poniżej tabelaryczne zestawienie decyzji wydanych przez Starostę Chodzieskiego z roku
2018 obligujących do wykonania nasadzeń przez Gminę Chodzież na rok 2019.
Łączna ilość drzew wskazanych do nasadzeń przez Gminę Chodzież wynosi 14 szt.
Lp.

Znak decyzji
Starosty
Chodzieskiego

Wskazany
termin
dokonania
nasadzeń

1.

OS.613.30.2018.MM

30.11.2019

2.

OS.613.32.2018.MM

30.11.2019

3.

OS.613.31.2017.MM
z 13.07.2018
OS.613.19.2017 MM

30.11.2019

4

5

OŚ613.55.2018.MM

30.11.2019

30.11.2019

Ilość drzew
wskazanych do nasadzeń

4 drzew liściastych
(lipa, klon, jesion)
2 drzew liściastych (lipa,
klon, jesion)
4 drzew liściastych
(lipa, klon, jesion)
4 drzew liściastych (grab,
klon, jarząb)
2 drzew liściastych (grab,
klon, jarząb)
6 drzew liściastych (klon
kulisty, jarzab pospolity)

Miejsce
nasadzeń

numer
geodezyjny
działki
69/9 Strzelce
69/9 Strzelce
69/9 Strzelce
226/2 Stróżewo
163 Milcz
400/17 Zacharzyn

2. KLĘSKI ŻYWIOŁOWE - SUSZA

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
email: sekretariat@gminachodziez.pl; www.gminachodziez.pl

Strona 133

W związku z wystąpieniem w 2018 roku na terenie gminy Chodzież niekorzystnych
zjawisk pogodowych tj. suszy do Urzędu Gminy w Chodzieży wpłynęło 211 wniosków o
oszacowanie strat w uprawach powstałych w gospodarstwach rolnych

spowodowanych

klęską suszy.
Poniżej tabelaryczne zestawienie informacji o wielkości oszacowanych szkód:
Rodzaj klęski

Susza
Huragan
Grad
Deszcz nawalny
Ujemne skutki
przezimowania
Przymrozki
wiosenne
Powódź
Piorun,
obsunięcie się
ziemi, lawina

Liczba
poszkodowanych
gospodarstw
rolnych

Powierzchnia
upraw
dotkniętych
klęską

Powierzchnia
działek na
których szkody
wyniosły
powyżej 70 %

[szt.]
211
-

ha
9359,659
-

[ha]
1933,36
-

Powierzchnia
szklarni i
tuneli, gdzie
szkody
powstały na
powierzchni co
najmniej 70 %
upraw
[m2]
-

Szacunkowa
wartość strat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[zł]
15 571 407,27
-

3. DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie decyzja środowiskowa) jest
dokumentem, który określa warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia. Mówiąc
wprost określa warunki, pod względem środowiskowym, jakie muszą zostać spełnione aby
dana inwestycja mogła zostać zrealizowana, jak najmniej szkodząc środowisku.
Decyzja środowiskowa jest wydawana na wniosek inwestora. Po złożeniu wniosku zostaje
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W roku 2018 wpłynęło 7 wniosków.
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Dane dotyczące wydanych decyzji środowiskowych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Lp. Wnioskodawca Nr działki Lokalizacja/
Obręb
geodezyjny
1
osoba fizyczna 142/2
Stróżewo
reprezentowan
a przez
pełnomocnika
2
Kopalnie
23/16
Oleśnica
Kruszyw
115
Kamionka
"Wiśniewscy"
3
KABLONEX 18/7 i 19 Podanin
Nawroccy
Sp.j.

4

osoba fizyczna 142/4
reprezentowan
a przez
pełnomocnika

Stróżewo

Nazwa przedsięwzięcia

"Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu
trzody chlewnej w ilości 134,4 DJP wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą"

Data wydania
decyzji

Uwagi

26-04-2018

-

"Budowa i eksploatacja odkrywki kruszywa naturalnego 19-06-2018
piaskowo-żwirowego "Oleśnica DW""

-

"Instalacja drukarki fleksograficznej oraz dopalacza
29-08-2018
termicznego wraz z systemem wentylacji, na terenie
przedsiębiorstwa Kablonex Nawroccy sp.j. w
miejscowości Podanin, gmina Chodzież, woj..
Wielkopolskie na części działek nr ewid. 18/7 i 19
"Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu
trzody chlewnej w ilości 1008 szt tj. 141,12 DJP wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze
ewidencyjnym 142/4, obręb 0011 Stróżewo, gmina
Chodzież, powiat chodzieski"

-

05-09-2018
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
i sporządzenia raportu.
Zawieszenie postępowania do czasu złożenia
Raportu o oddziaływaniu na środ.

08-03-2019

5

Kopalnie
23/16
Kruszyw
115
"Wiśniewscy"

Oleśnica
Kamionka

*"Budowa i eksploatacja odkrywki kruszywa
naturalnego piaskowo-żwirowego "Oleśnica DW""

6

Zakład
Betoniarski
INFRABET

Milcz

„Realizacja węzła betoniarskiego oraz prowadzenia
w toku
działalności z zakresu przetwarzania odpadów innych niż
niebezpieczne na terenie Zakładu Betoniarskiego
Infrabet, zajmującego się produkcją betonu, w

425/23,
425/24,
425/25,
425/14
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12-12-2018

10-10-2018
Postanowienie o podjęciu zawieszonego
postępowania.
*ponownie złożony wniosek i wszczęta
procedura wydania decyzji środowiskowej
w związku z błędnymi zapisami w złożonej
Karcie informacyjnej przedsięwzięcia w
zakresie eksploatacji kopaliny.
24-01-2019
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
i sporządzenia raportu.
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miejscowości Milcz gmina Chodzież woj. wielkopolskie
dz. ewid. 425/23, 425/24, 425/25 i 425/14”.

7

Osoba
fizyczna

496

Zacharzyn

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 495
w sołectwie Zacharzyn w gminie Chodzież”.
15-03-2019
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Zawieszenie postępowania do czasu złożenia
Raportu o oddziaływaniu na środ.
07-03-2019 Postanowienie o podjęciu
zawieszonego postępowania.
19-12-2018
Wezwania do uzupełnień dokumentacji
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4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Samorząd gminy Chodzież w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania stara
się podejmować decyzje mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia i
mienia mieszkańców gminy jest priorytetowym zadaniem. Bardzo dużym wyzwaniem dla
budżetu gminy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, wyszkolenia i
utrzymania w gotowości bojowej (m.in. konserwacja samochodów, sprzętu, utrzymanie remiz
= opłaty za media) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Zacharzyn, OSP Milcz,
OSP Stróżewo). Jednostki Milcz i Stróżewo są włączone w Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego czyli prowadzą działania ratowniczo – gaśnicze na terenie powiatu
chodzieskiego i mogą być włączone do sił odwodowych województwa wielkopolskiego.
W 2018 r. jednostki OSP zostały zadysponowane do 93 zdarzeń (17=Zacharzyn,
27=Stróżewo, 49=Milcz). OSP uczestniczą w walce z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi; ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne; kwalifikowana pierwsza
pomoc medyczna; ratownictwo wodne, poszukiwawczo-ratownicze i wysokościowe w
zakresie podstawowym, sprawdzanie zagrożeń terrorystycznych (np. alarmy bombowe).
Pomimo dużych nakładów finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostek gmina
Chodzież w 2018 r. dofinansowała zakup sprężarki wraz z osuszaczem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w kwocie 5000 zł.
Gmina Chodzież stara się pozyskiwać również zewnętrzne środki finansowe na
doposażenie i modernizację jednostek. W 2018 r. zakupiono w ramach dofinansowania z
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości sprzęt o
wartości 22691,49 zł. z czego dofinansowanie to aż 22464,57 zł. – czyli 99%. W skład
zakupów weszły: torby ratownicze, zestawy uniwersalnych podpór i klinów, noże do pasów
bezpieczeństwa, parawan do osłony miejsca wypadku, zestawy do oznakowania terenu akcji.
Nowoczesny

sprzęt

umożliwi

strażakom

sprawne

udzielanie

pierwszej

pomocy

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez wątpienia przyczyni się też do
zwiększenia skuteczności strażaków ochotników oraz poszerzy możliwość działania
jednostek OSP.

5. POMOC PUBLICZNA
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na umorzeniu
zaległości podatkowych w całości lub części na podstawie uchwał:.
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4) Umorzenia na łączną kwotę 20 355,00 zł ( w tym 13 475,00 zł umorzone odsetki ,
6 880,00 zł podatek od nieruchomości )
5) Ulgi i zwolnienia na podstawie uchwały Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/277/14

z 28 maja 2014r. w sprawie

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach

pomocy de mini mis na łączną kwotę 7 212,00zł.

2) Pomoc publiczna w rolnictwie:
a) pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów
rolnych posiadających gospodarstwo rolne na terenie Gminy Chodzież. W 2018
r. udzielono pomocy na 276 wniosków na łączną kwotę 571 183,43 zł.
b) pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu umorzonego podatku rolnego w łącznej
wysokości 1 205,00zł.
3) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie gminy Chodzież rozpatrywano wnioski pracodawców
o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie
zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawodowych zgodnie z dyspozycją art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo
oświatowe.
Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Wielkopolskiego.
Młodociani, którzy ukończyli naukę u pracodawców zdobyli wykształcenie w różnych
zawodach. Poniższa tabela pokazuje liczbę złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków,
oraz poniesione wydatki z tego tytułu.

Rok

2017

2018

Pracodawca zatrudniający młodocianych

10

6

Młodociani mieszkańcy gminy

10

6

74 149,23zł

37 912,00zł

Kwota dofinansowania

XVI. PODSUMOWANIE
Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności gminy
Chodzież. Raport jest swego rodzaju spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną
sytuację Gminy. Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w
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szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem danych statystycznych oraz
innych informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy, przetworzonych na potrzeby tego
dokumentu.
Dzięki temu publikacja ta zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować
różne zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy Chodzież w
ostatnim roku. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych są źródłem informacji o stanie gminy Chodzież. Opisują sytuację
gminy pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania gminą.
Finanse Gminy są stabilne. Wzrastają dochody Gminy, a dług publiczny jest na bezpiecznym
poziomie. Należy podkreślić, że zaciągnięty dług w całości przeznaczony został na wydatki
inwestycyjne, a w szczególności na wkład własny w różnych projektach współfinansowanych
z funduszy zewnętrznych. Systematycznie są modernizowane i remontowane drogi, których
właścicielem jest gmina. Pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje i zaciągniętego
kredytu sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna. Wójt gminy Chodzież podejmuje i
będzie podejmował różne formy działań mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych,
co w przyszłości bezpośrednio wpłynie na wzrost poziomu życia mieszańców gminy.
Samorząd w swoich działaniach, składających się na rozwój miasta, oferuje
przedsiębiorcom ulgi i ułatwienia, będące wsparciem motywującym do tworzenia nowych
miejsc pracy i przyczyniającym się do rozwoju przedsiębiorczości. W 2018 roku mieliśmy do
czynienia ze spadkiem bezrobocia w gminie.
Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że mimo funkcjonowania rządowego
programu 500+, nie wzrosła liczba urodzeń wśród mieszkańców gminy Chodzież. Jako
samorząd musimy skupić się na stwarzaniu przyjaznych warunków dla rodzin i dalszych
inwestycjach w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój gminy.
W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są
w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób
przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł
zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy
postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych.
Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne.
Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, oferty
kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny rozwój gminy.
Kierunek, który obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie
kontynuować.
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