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WSTĘP
Szanowni Państwo,
przedkładam „Raport o stanie Gminy Mycielin za rok 2018”. Ustawa 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. poz. 130 z późn. zm.)
wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Na mocy tej nowelizacji art. 28aa ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506)
nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia
corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja raportu o stanie gminy.
W celu realizacji tego obowiązku w ww. terminie przedstawiam Radzie Gminy Mycielin
Raport o stanie Gminy Mycielin za rok 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy
Mycielin w roku 2018 i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii
realizowanych przez Gminę Mycielin i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonania
uchwał podjętych przez Radę Gminy Mycielin.
Rada Gminy Mycielin rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, tj. w terminie do dnia
30 czerwca. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie
gminy przeprowadza się debatę. W debacie tej radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
Również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie, po złożeniu pisemnego zgłoszenia
do Przewodniczącego Rady, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadza głosowanie
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Raport stanowi jedynie fragmentaryczny obraz działań podjętych w 2018 roku.
Poziom realizowanych zadań przez samorząd gminny ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia
mieszkańców. Wszystkie osiągnięcia opisane w raporcie są zasługą ciężkiej pracy oraz poprawnej
współpracy z Radą Gminy Mycielin i mieszkańcami.
Raport ma charakter prezentacji dokonań poprzedniego włodarza Gminy Mycielin
– p. Jerzego Matuszewskiego, piastującego urząd do dnia 21 listopada 2018r. oraz od tego dnia
do dnia 31 grudnia 2018r. aktualnie urzędującego Wójta Gminy Mycielin – p. Rafała Szelągowskiego.
Raport składa się z następujących części:
1) część I – „Informacje ogólne, w tym podsumowanie działalności wójta”
Cześć I raportu dotyczy przestawienia ogólnych informacji na temat Gminy Mycielin
oraz podsumowania działalności wójta.
2) część II – „Realizacja polityk, programów i strategii”
Cześć II raportu dotyczy realizacji w szczególności następujących polityk, programów
i strategii:
− Strategia Rozwoju Gminy Mycielin na lata 2014 – 2020,
− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mycielin,
− Plan Ochrony Zabytków na wypadek Konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
dla Gminy Mycielin, powiat kaliski, województwo wielkopolskie,
− Plan zarządzania kryzysowego Gminy Mycielin,
− Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Mycielin w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
− Plan Obrony Cywilnej Gminy Mycielin,
− Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mycielin na lata 2015 – 2018 z perspektywą
do roku 2022,
− Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2021,
− Program współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
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− Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Mycielin na 2018r.,
− Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mycielin na lata 2017 – 2021,
− Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mycielin na lata
2016 – 2023,
− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mycielin,
− Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mycielin,
− Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2018 roku.
3) część III – „Wykonanie uchwał rady gminy”
Cześć III raportu dotyczy uchwał rady gminy wykonanych (wykonywanych) przez wójta
w 2018r., z wyłączeniem uchwał podjętych przez radę gminy w 2018r.,lecz wykonanych
(bądź mających być wykonane) w kolejnym roku (kolejnych latach) oraz uchwał, które
zostały wykonane w danym roku przez innym podmiot (organ).
4) część IV – „Podsumowanie działalności w obszarach zadań własnych”
Cześć IV raportu zawiera analizę działalności wójta, w szczególności w obszarach
− ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej,
− gminnych dróg,
− wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
− działalności gospodarczej,
− ochrony zdrowia,
− pomocy społecznej,
− wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
− mienia komunalnego,
− edukacji publicznej,
− kultury, w tym bibliotek gminnych oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
− kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
− porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,
− utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
− wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
− promocji gminy,
− współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
− współpracy ze społecznościami lokalnymi.
5) część V – „Podsumowanie działalności w obszarach zadań zleconych”
Cześć V raportu zawiera analizę działalności wójta w obszarach zadań zleconych gminie.
Zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni ostatnich lat w Gminie Mycielin są efektem wytężonej
pracy, które są zauważone i docenione przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych
środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji.
Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe
były realizowane w pełnym zakresie.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.
Wójt Gminy Mycielin
/-/Rafał Szelągowski
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CZĘŚĆ I.
INFORMACJE OGÓLNE,
W TYM PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1.

Historia Gminy

Pierwsze wzmianki historyczne o wsiach leżących w Gminie Mycielin pojawiły się
w pierwszej połowie XII w. Nazwa Mycielin wzmiankowana była po raz pierwszy w 1324r.
jako MYNZELINO, własność klasztoru cystersów w Lądzie.
Gmina Mycielin usytuowana jest w pobliżu szlaku bursztynowego, tzn. dróg rzymskich
prowadzących ku Bałtykowi. Szczególnie bogatą historię ma wieś Kościelec, gdzie znajduje się
kościół, którego część romańska (murowana) została wzniesiona w I połowie XII w. Miejscowości
położone w południowej części gminy w zamierzchłej przeszłości należały do Kasztelanii Kaliskiej,
potem wchodziły w skład Wielkopolski i znów księstwa kaliskiego.
Tereny Gminy w 1793r. przeszły pod panowanie pruskie, po roku 1806 weszły w skład Księstwa
Warszawskiego, a po 1813r. obszar ten został wcielony do zaboru rosyjskiego i administracyjnie
należał do województwa i powiatu kaliskiego. Po odzyskaniu niepodległości, w latach 1918 – 1938,
powiat kaliski w skład którego wchodził obszar wsi, należał do nowoutworzonego województwa
łódzkiego. W 1938r. powiat kaliski włączono do województwa poznańskiego. W latach 1939 – 1945
kaliskie zostało przyłączone do Rzeszy, w ramach tzw. „wcielonych ziem wschodnich”.
Był to okres masowych wysiedleni i eksterminacji ludności polskiej. Po wyzwoleniu w 1945r. teren
wsi należał do powiatu kaliskiego, województwa poznańskiego. Od 1975r. w związku ze zniesieniem
powiatów, Mycielin należała do województwa kaliskiego. Obecnie Gmina leży w powiecie kaliskim,
w województwie wielkopolskim.
W roku 1935 we wsi Słuszków został znaleziony skarb zwany obecnie skarbem
Słuszkowskim. Odkrycia tego dokonała Janina Karpińska, podczas regulacji gruntów między
majątkiem a wsią Słuszków. Znajdował się on na miedzy, pod kamieniem, w glinianym garnku
zawierającym monety i srebrne ozdoby. Zapewne ukryte w pierwszej dekadzie XII wieku,
w okresie prowadzenia wojen między Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym o sukcesję tronu
po Władysławie Hermanie.
W okresie okupacji skarb ten przechowywany był w pomieszczeniach gospodarczych
Tadeusza Przygodzkiego, męża Janiny Karpińskiej. Część depozytu uległa rozproszeniu
i zniszczeniu, między innymi srebrny łańcuch; nieznana jest także liczba monet – szacuje się,
iż skarb liczył około 20 000 monet. W październiku 1958r. Komitet Jubileuszowy Obchodów
„Osiemnastu wieków Kalisza” odkupił skarb liczący wtedy 13 061 monet i 12 ozdób srebrnych.
Obecnie skarb ten znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
Również w Dzierzbinie leżącym w części północnej gminy znajduje się kościół w zrębie romański
pochodzący z końca XII w., kilkakrotnie przebudowywany m. in. w XV, XVI i w końcu XVIII
wieku. Na terenie gminy usytuowane są cztery parki przydworskie we wsiach: Słuszków, Stropieszyn,
Mycielin i Bogusławice.
W Mycielinie znajduje się zespół dworsko - parkowy. W Bogusławicach znajdują się czworaki
murowane z 1923 roku. Natomiast w Zamętach rośnie dąb szypułkowy – Bursztyn, wpisany
do rejestru pomników przyrody. Na terenie gminy znajdują się również domy mieszkalne (chaty),
stare zabytkowe, pochodzące z XIX w. z drewna kryte strzechą.
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1.2.
Gmina Mycielin dzisiaj
Gmina Mycielin zajmuje obszar 111 km2, co stanowi około 0,4% powierzchni
woj. wielkopolskiego i 9,6% obszaru powiatu kaliskiego. W jej skład wchodzi 26 miejscowości,
w tym 16 wsi sołeckich.
Należy do największych w powiecie kaliskim. Z racji przynależności do powiatu kaliskiego
uwidaczniają się powiązania gminy z miastem Kalisz, który pełni funkcje silnego ośrodka
skupiającego szereg instytucji administracyjnych, publicznych, finansowych, wymiaru
sprawiedliwości, zarządzania, kultury, edukacji, służby zdrowia i innych.
Związki Gminy z miastem Kalisz obejmują stałe dojazdy do pracy, a także zaopatrzenie
kaliskiego rynku w produkty rolne. Gmina Mycielin oferuje mieszkańcom Kalisza tereny służące
do celów letniskowych we wsiach położonych wśród lasów.
Gmina charakteryzuje się dobrymi warunkami dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.
Wśród kluczowych atrakcji gminy wymienić można: stanowiska archeologiczne, obiekty sakralne,
zespoły podworskie z dworami i parkami, a także tory zabytkowej kolejki wąskotorowej.
1.3.

Siedziba Urzędu Gminy Mycielin

Urząd Gminy Mycielin ma swoją siedzibę w Słuszkowie 27, 62-831 Korzeniew.
Słuszków będący siedzibą władz samorządowych, położony niemal 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.
2.

DEMOGRAFIA
2.1.
Liczba i struktura ludności
Na terenie Gminy Mycielin na dzień 31 grudnia 2018r. mieszkało 4 875 osoby.
01.01.2018r.
4 900

Tabela Nr 1. Liczba ludności w 2018r.
30.06.2018r.
4 892

31.12.2018r.
4 875

Tabela Nr 2. Liczba urodzeń w 2018r. z podziałem na płeć
miesiąc
kobiety
mężczyźni
styczeń
4
2
luty
4
0
marzec
1
1
kwiecień
2
4
maj
4
4
czerwiec
5
0
lipiec
0
2
sierpień
4
2
wrzesień
2
2
październik
2
3
listopad
3
6
grudzień
3
1
Razem

34

27

razem
6
4
2
6
8
5
2
6
4
5
9
4
61
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Tabela Nr 3. Liczba zgonów w 2018r. z podziałem na płeć
miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

kobiety
1
2
2
0
3
3
0
2
3
2
2
2

mężczyźni
0
7
5
1
2
1
4
1
2
2
2
4

razem
1
9
7
1
5
4
4
3
5
4
4
6

Razem

22

31

53

Tabela Nr 4. Liczba mieszkańców w sołectwach wg stanu na dzień 31.12.2018r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

sołectwo
Aleksandrów
Bogusławice
Danowiec
Dzierzbin
Dzierzbin-Kolonia (w tym: Annówka)
Gadów
Korzeniew
Kościelec (w tym: Elżbietów)
Kościelec-Kolonia (w tym: Kukułka)
Kuszyn (w tym: Bugaj, Jaszczury)
Mycielin (w tym: Kazala Nowa, Grabek)
Przyranie (w tym: Nowiny)
Słuszków (w tym: Klotyldów)
Stropieszyn (w tym: Bugaj)
Teodorów (w tym: Kazala Stara)
Zamęty
Razem

liczba mieszkańców
83
256
101
263
242
328
574
349
335
254
488
516
431
326
58
271
4 875
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Tabela Nr 5. Statystyka ludności wg wieku i płci
wiek
do 18 lat
18 - 60 lat
pow. 60 lat

kobiety
450
1820
184

mężczyźni
480
1853
88

suma
930
3673
272

Razem

2454

2421

4875

3. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
Zadania realizowane przez gminę określa ustawa o samorządzie gminnym, która wskazuje
na obowiązek realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy dotyczące: ładu przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, utrzymania gminnych dróg, ulic, zaopatrzenia
w wodę, utrzymania czystości i porządku, pomocy społecznej, oświaty, kultury, ochrony zabytków,
utrzymania zieleni gminnej, cmentarzy gminnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą między innymi sprawy
obywatelskie, sprawy USC, wyborów i obronności. Gmina wykonuje także zadania z zakresu
właściwości powiatu i województwa oraz współdziała z innymi gminami na podstawie porozumień
z tymi jednostkami.
Władze gminy stanowią organy:
− Rada Gminy Mycielin - organ uchwałodawczy i kontrolny,
− Wójt Gminy Mycielin - organ wykonawczy.
Kadencja obydwu organów począwszy od 2018r. trwa 5 lat, tj. do 2023r.
Wójt jako organ wykonawczy, wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone
przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów
rozwoju; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonywanie budżetu.
Wójt realizuje powierzone zadania przy pomocy Urzędu Gminy Mycielin.
W skład kierownictwa wchodzą:
− Wójt Gminy Mycielin – Rafał Szelągowski
− Sekretarz Gminy Mycielin – Aleksandra Filipowicz
− Skarbnik Gminy Mycielin – Barbara Dymkowska.
W 2018r. Wójt Gminy Mycielin wydał 71 zarządzeń.
W 2018 roku:
1. do zakresu zadań Wójta należało w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu i Gminy na zewnątrz,
2) koordynowanie i kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób
do podejmowania tych czynności,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników
Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Sekretarza, Skarbnika,
kierowników
referatów
i
kierowników
jednostek
organizacyjnych
oraz samodzielnych stanowisk pracy,
6) przygotowywanie projektów uchwał,
7) wykonywanie budżetu,
8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9) upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji,
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10) przyjmowanie oświadczeń majątkowych i innych wynikających z odrębnych przepisów
od Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania
w jego imieniu decyzji administracyjnych,
11) analizowanie złożonych oświadczeń majątkowych i przedstawianie jego wyników
Radzie,
12) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
13) nadzór i realizacja celów dotyczących BHP,
14) dekretowanie pism wpływających do urzędu,
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa.
2. Wójt podpisywał:
1) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
2) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,
4) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie
upoważnił pracowników Urzędu,
5) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające
osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec
pracowników Urzędu,
6) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
7) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądem i organami administracji,
8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem
radnych,
10) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.
W omawianym okresie do Urzędu Gminy Mycielin wpłynęło 4 452 spraw, natomiast wysłano 4 262
pism.
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CZĘŚĆ II.
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
1. Zestawienie dokumentów programowych Gminy Mycielin
Tabela Nr 6. Dokumenty programowe Gminy Mycielin
L.p.

Nazwa strategii, programu, planu

Nazwa aktu wprowadzającego

Strategia Rozwoju Gminy Mycielin
na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XLVIII/239/2014
Rady Gminy Mycielin
z dnia 20 sierpnia 2014r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Mycielin na lata 2014 - 2020

2

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mycielin

Uchwała Nr XXI/91/2000
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 30 października 2000r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mycielin

3

Plan Ochrony Zabytków
na wypadek Konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych
dla Gminy Mycielin,
powiat kaliski, województwo
wielkopolskie

Uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i ze Starostą Kaliskim
– Szefem Obrony Cywilnej

4

Plan zarzadzania kryzysowego
Gminy Mycielin

Zarządzenie Nr 53/2018
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 28 września 2018r.
w sprawie wprowadzenia planu zarządzania
kryzysowego Gminy Mycielin

5

Plan operacyjny
funkcjonowania Gminy Mycielin
w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego

6

Plan Obrony Cywilnej
Gminy Mycielin

1

7

8

Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Mycielin
na lata 2015 – 2018
z perspektywą do roku 2022

Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2018 - 2021

Zarządzenie Nr 25/2013
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie Planu Obrony Cywilnej Gminy Mycielin
Uchwała Nr XVIII/85/2016
Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Mycielin
na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022
Uchwała Nr XL/192/2017
Rady Gminy Mycielin
z dnia 24 listopada 2017r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2018 - 2021
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10

11

12

13

14

15

Program Współpracy Gminy Mycielin
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Mycielin na
2018r.
Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Mycielin na lata 2017 - 2021

Strategia Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy
Mycielin na lata 2016 - 2023

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Mycielin

Program Usuwania Wyrobów
Zawierających Azbest z terenu Gminy
Mycielin
Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mycielin w 2018 roku
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Uchwała Nr XXXIX/180/2017
Rady Gminy Mycielin
z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia
na rok 2018 Programu Współpracy Gminy Mycielin
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
Uchwała Nr XLII/197/2017
Rady Gminy Mycielin
z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Mycielin na 2018r.
Uchwała Nr XXXIV/157/2017
Rady Gminy Mycielin
z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Mycielin na lata 2017 - 2021
Uchwała Nr XVI/76/2016
Rady Gminy Mycielin
z dnia 8 lutego 2016r.
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Mycielin na lata 2016 - 2023
Uchwała Nr XVIII/89/2016
Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Mycielin
Uchwała Nr III/18/2014
Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie przyjęcia Program Usuwania Wyrobów
Zawierających Azbest z terenu Gminy Mycielin
Uchwały nr XLV/213/2018
Rady Gminy Mycielin
z dnia 12 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mycielin w 2018 roku

Urząd Gminy Mycielin realizuje zadania należące do samorządu gminy, działając w oparciu
o przyjęte dokumenty programowe w postaci strategii, programów i planów.
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Strategia Rozwoju Gminy Mycielin na lata 2014 – 2020

Wyznacza cele, jakie Gmina Mycielin powinna osiągnąć do roku 2020. Sformułowanie misji,
wizji i celów strategicznych pozwoliło na stworzenie celów operacyjnych oraz kierunków działań.
Realizacja strategii jest nieustannym procesem, który wpisuje się w założenia cyklu Deminga
opartego na prostej zasadzie następowania po sobie kolejnych etapów działania.
Tabela Nr 7. Cykl Deminga
ZAPLANUJ

POPRAW
WYKONAJ
SPRAWDŹ

Strategia Rozwoju Gminy Mycielin na lata 2014 – 2020 powstawała według metodologii
J.Brysona wykorzystywanej w planowaniu instytucji publicznych i non profit oraz jednostek
terytorialnych, która opiera się na podejściu procesowym ukierunkowanym na pobudzenie
zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na realizacje strategii. Tworzenie strategii
jest więc procesem opartym na postulacie ciągłości i zaangażowania.
1.1. Wizja
Mycielin to bezpieczna przyjazna gmina, oferująca mieszkańcom dogodne warunki życia
w ekologicznej i czystej przestrzeni.
Gmina należąc do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej rozwija niezbędną cechę,
jaką jest przedsiębiorczość oraz polepsza stan infrastruktury technicznej.
Społeczność lokalna wykazuje się aktywnością, a dzięki wysokim kompetencjom
urzędników Gmina jest sprawnie zarządzana.
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1.2. Cele
I.

Aktywny kapitał ludzki
1.1.
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
1.1.1. Poprawa jakości kształcenia
1.1.2. Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych mieszkańców Gminy
1.1.3. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
1.1.4. Budowa boisk sportowych i placów zabaw
1.2.
Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu świadomości i kultury zdrowotnej
mieszkańców
1.2.1. Wzrost jakości świadczonych usług medycznych w Gminie
1.2.2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców
1.2.3. Wsparcie działań prowadzących do aktywnego spędzania wolnego czasu
1.3.
Wzrost zaangażowania społecznego
1.3.1. Utworzenie spółdzielni socjalnej
1.3.2. Aktywizacja zawodowa młodych ludzi
1.3.3. Organizowanie imprez sportowych promujących Gminę
1.3.4. Aktywizacja i wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych
społecznie
1.4.
Wzmocnienie potencjału administracji publicznej
1.4.1. Cyfryzacja Urzędu Gminy i wzrost dostępności usług publicznych drogą
internetową
1.4.2. Szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracji publicznej

II.

Rozwinięta infrastruktura
2.1.
Poprawa jakości infrastruktury drogowej
2.1.1. Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy
2.1.2. Modernizacja i budowa chodników
2.1.3. Modernizacja i budowa nowych fragmentów systemu oświetleniowego
2.2.
Poprawa jakości infrastruktury sieciowej
2.2.1. Kontynuacja rozwoju sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków
2.2.2. Budowa oczyszczalni ścieków w rejonie Dzierzbina
2.2.3. Modernizacja sieci wodociągowej
2.2.4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Danowcu, Dzierzbinie – Kolonii
i Kościelcu
2.3.
Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz budowa instalacji
odnawialnych źródeł energii
2.3.1. Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp do Internetu w ramach projektu
„Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”
2.3.2. Wsparcie realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
2.4.
Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
2.4.1. Aktywizacja mieszkańców w zakresie dbałości o estetykę domów i ich otoczenia
2.4.2. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków użyteczności
publicznej
2.4.3. Ustanowienie nowych form ochrony przyrody
2.4.4. Usunięcie azbestu z terenu Gminy
2.4.5. Rekultywacja parku i stawu w Słuszkowie
2.4.6. Remont dawnej siedziby OSP w Słuszkowie oraz poprawa bezpieczeństwa
przeciwpożarowego poprzez doposażenie jednostek OSP
2.4.7. Wydzielenie działek przeznaczonych pod zabudowę dla potencjalnych
mieszkańców
2.4.8. Wyznaczenie terenów w celu utworzenia obozu kempingowego lub pola
namiotowego
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2.5. Modernizacja infrastruktury społecznej
2.5.1. Poprawa jakości infrastruktury sportu i rekreacji
2.5.2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
III.

Stabilna gospodarka
3.1.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
3.1.1. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości
3.1.2. Aktywizacja osób bezrobotnych
3.1.3. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju agroturystyki
3.1.4. Promowanie postaw przedsiębiorczości już od najmłodszych lat
3.2.
Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku lokalnym
3.2.1. Stworzenie nowych produktów i usług turystycznych
3.2.2. Wsparcie działalności rolniczej z naciskiem na socjalizacje rolnicze (szkolenia,
punktu doradcze)
3.2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju grup producenckich
3.2.4. Stworzenie warunków do spotkań rolników i powstanie platformy wymiany
doświadczeń miedzy rolnikami

Wśród celów, jakie zostały wyodrębnione do realizacji w Gminie Mycielin znajdują się cele
w stosunku do siebie komplementarne. Komplementarność celów jest cechą pozwalającą na to,
by podejmowane działania niosły ze sobą racjonalne wydatkowanie środków, a także możliwość
uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach realizacji strategii.
Komplementarność celów przyczynia się do oszczędności środków i czasu, ułatwia realizacje
zadań, zwiększa użyteczność usług, a także wpływa na generowanie dodatkowych i trwalszych
produktów i rezultatów.
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1.3. Stan realizacji strategii w 2018r.
1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
w miejscowości Słuszków
− koszt robót - 412 340,43 zł
− nadzór
- 9 594,00 zł
− wykonanie dokumentacji w 2017r. - 15 000,00 zł
Łączny koszt - 436 934,43 zł
Dofinansowanie z PROW - 216 934,00 zł
Udział własny gminy
- 220 000,34 zł
Termin realizacji od 15.02.2018r. do 28.09.2018r.
STRAŻNICA – ŚWIETLICA WIEJSKA W SŁUSZKOWIE

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Mycielin i Grabek
− koszt robót - 2 845 197,56 zł
− nadzór
- 22 500, 00 zł
− wykonanie dokumentacji w 2015r. - 29 889,00 zł
Łączny koszt – 2 897 586,56 zł
W 2018r. wydatkowano 722 332,00 zł.
Termin realizacji od 15.10.2018r. do 15.10.2019r.
W 2018r. rozpoczęto roboty ziemne – wykonano roboty przy przepompowniach
wraz z odwodnieniem, zakończono roboty montażowe przepompowni wraz z urządzeniami
oraz w niewielkim stopniu wykonano roboty ziemne przy kanalizacji tłocznej.
3. Remont pieca c. o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie
− koszt - 25 000,00 zł
Termin realizacji od 25.09.2018r. do 12.10.2018r.
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4. Remonty strażnic OSP:
1) Strażnica OSP Dzierzbin
− koszt prac remontowych - 39 435,00 zł, w tym malowanie elewacji i pomieszczeń
w strażnicy - 30 800,00 zł
w terminie 10.07.2018r. do 27.07.2018r.
− położenie tynku mozaikowego w strażnicy 8 635,00 zł
Termin realizacji od 08.11.2018r. do 30.11.2018r.
STRAŻNICA OSP W DZIERZBINIE

2) Strażnica OSP Kuszyn
− łączny koszt - 149 814,00 zł
Termin realizacji od 26.09.2017r. do 15.12.2018r.
STRAŻNICA OSP W KUSZYNIE
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3) Strażnica OSP Słuszków
− łączny koszt – 421 934,43 zł
Dofinansowanie z PROW - 216 762,00 zł
Udział gminy
- 205 172,43 zł
Termin realizacji od 15.02.2018r. do 28.09.2018r.
4) Strażnica OSP Kościelec
− łączny koszt - 11 785,89 zł, w tym: malowanie strażnicy 2 950,00 zł, zakup ościeżnic,
farb, materiałów na naprawę dachu - 5 035,89 zł, wykonanie szafy zabudowanej
3 800,00 zł
5) Strażnica OSP Mycielin
− łączny koszt - 20 584,27 zł, w tym remont pomieszczeń socjalnych - 20 000,00 zł,
zakup pustaków - 584,40 zł
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dzierzbin - Kolonia:
− koszt robót - 541 050,00 zł
− nadzór
- 4 920,00 zł
− wykonanie dokumentacji w 2015r. - 7 380,00 zł
Łączny koszt - 553 350,00 zł
Termin realizacji od 07.11.2018r. do 12.11.2019r.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W DIERZBINIE - KOLONII
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6. Budowa placu zabaw w Stropieszynie
Łączny koszt - 30 005,05 zł
Termin realizacji od 01.10.2018r. do 19.10.2018r.
Wykonano plac zabaw o wymiarach 10 x 17,5 m o nawierzchni piaskowej. Plac został
ogrodzony płotem z paneli wraz z furtką. Zamontowano urządzenia: huśtawka podwójna,
karuzela tarczowa i wagowa, sprężynowiec i ławki.
PLAC ZABAW W STROPIESZYNIE

7. Budowa placu zabaw w Kuszynie
Łączny koszt - 29 866,55 zł
Termin realizacji od 01.10.2018r. do 19.10.2018r.
Wykonano plac zabaw o wymiarach 10 x 17,5 m o nawierzchni piaskowej. Plac został
ogrodzony płotem z paneli wraz z furtką. Zamontowano urządzenia: huśtawka podwójna,
karuzela tarczowa i wagowa, sprężynowiec i ławki.
PLAC ZABAW W KUSZYNIE
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8. Oświetlenie uliczne elektryczne
− Klotyldów - założenie 8 lamp, wymiana 4 lamp
− Zamęty - założenie 8 lamp, wymiana 1 lampy
− Bogusławice założenie 3 lamp, wymiana 10 lamp
Łączny koszt - 46 000,00 zł
9. Montaż 3 lamp hybrydowych w Słuszkowie ( Kresy )
Łączny koszt – 30 000,00 zł
Termin realizacji od 12.11.2018r. do 19.11.2018r.
OŚWIETLENIE HYBRYDOWE W SŁUSZKOWIE

10. Malowanie pomieszczeń KGW w Dzierzbinie
Łączny koszt – 3 100,00 zł
Termin realizacji od 17.10.2018r. do 25.10.2018r.
11. Wykonanie pokrycia dachowego na garażach przy Urzędzie Gminy Mycielin
Łączny koszt – 17 500,00 zł
Termin realizacji od 24.07.2018r. do 30.09.2018r.
12. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w 2018r.
1) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 674509 G (nr działki 205)
w miejscowości Annówka na długości 525,00 m i szerokości jezdni 3,00 m
− koszt robót - 115 000,00 zł
− nadzór
- 1 150 ,00 zł
− dokumentacja - 6 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy - 122 150,00 zł
Termin realizacji od 25.06.2018r. do 13.07.2018r.
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2) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Kościelec - Kolonia o nawierzchni asfaltowej nr drogi
674556 G (nr działek 677, 679) na długości 790,00 m i szerokości jezdni 4,00 m
− koszt robót
- 313 062,22 zł
− nadzór
- 3 130, 62 zł
− dokumentacja - 8 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy - 324 192,84 zł
Dofinansowanie z UM w Poznaniu - 118 500,00 zł
Udział gminy
- 205 692,84 zł
Termin realizacji od 06.09.2018r. do 18.09.2018r.
DROGA W KOŚCIELCU - KOLONII

3) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Danowiec o nawierzchni tłuczniowej (nr działki
42/2) na długości 450,00 m i szerokości jezdni 4,00 m
− koszt robót
- 84 052,00 zł
− nadzór
- 840,52 zł
− dokumentacja - 6 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy - 90 892,52 zł
Termin realizacji od 07.08.2018r. do 17.08.2018r.
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4) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Gadów o nawierzchni tłuczniowej (nr działki 665)
na długości 790,00 m i szerokości jezdni 3,50 m
− koszt robót
- 177 193,80 zł
− nadzór
- 1 771,94 zł
− dokumentacja - 8 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy - 186 965,74 zł
Termin realizacji od 01.10.2018r. do 19.10.2018r.
DROGA W GADOWIE

5) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Korzeniew o nawierzchni asfaltowej (nr działek
664, 714 ) na długości 100,00 m i szerokości jezdni 3,00 m
− koszt robót
- 45 554,28 zł
− nadzór
- 455,54 zł
− dokumentacja - 4 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy - 50 009,82 zł.
Termin realizacji od 06.09.2018r. do 12.09.2018r.
6) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Kościelec o nawierzchni tłuczniowej (nr działki 374)
na długości 196,00 m i szerokości jezdni 3,00 m
− koszt robót
- 42 106,36 zł
− nadzór
- 421,06 zł
− dokumentacja - 4 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy – 46 527,42 zł
Termin realizacji od 01.10.2018r. do 10.10.2018r.
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7) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przyranie o nawierzchni tłuczniowej (nr działki
330) na długości 155,00 m i szerokości jezdni 4,00 m
− koszt robót
- 43 206,21 zł
− nadzór
- 432,06 zł
− dokumentacja - 4 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy - 47 638,27 zł
Termin realizacji od 27.07.2018r. do 17.08.2018r.
DROGA W PRZYRANIU

8) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przyranie o nawierzchni tłuczniowej (nr działki
840/2) na długości 102,00 m i szerokości jezdni 3,00 m
− koszt robót
- 29 217,42 zł
− nadzór
- 292,17 zł
− dokumentacja - 4 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy – 33 509,59 zł
Termin realizacji od 27.07.2018r. do 17.08.2018r.
DROGA W DANOWCU
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9) Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Słuszków o nawierzchni z destruktu (nr działki
233/1) na długości 210,00 m i szerokości jezdni 5,00 m
− koszt robót
- 43 794,57 zł
− dokumentacja - 4 000,00 zł
Łączny koszt przebudowy - 47 794,57 zł
Termin realizacji od 17.10.2018r. do 20.10.2018r.
DROGA W SŁUSZKOWIE

10) Przystanek w miejscowość Stropieszyn
− koszt – 4 111,46 zł
Zakupiono w 2018r. gotowy przystanek, który został usytuowany na trasie KościelecSłuszków (geodezyjnie to miejscowość Stropieszyn). Wyrównany został teren wokół
przystanku we własnym zakresie.
11) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 674500P na nawierzchnię asfaltową
w miejscowości Gadów ( w kierunku Rychwała)
− koszt – 25 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji było niezbędne do celów złożenia wniosku
o dofinansowanie z tzw. Schetynówki.
II.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mycielin

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy,
w tym lokalne zasady jej zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin.
Polityka ta stanowi wytyczne do prowadzenia dalszych prac planistycznych, a w szczególności
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszarów nieposiadających
opracowanego miejscowego planu.
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Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin stanowi podstawę
planowania przestrzennego w gminie.
Gmina Mycielin w 2018r. wydała łącznie 62 decyzje administracyjne w sprawie ustalenia
zasad zagospodarowania i zabudowy, w tym 58 decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową, usługową, gospodarczą, magazynowa i zagrodową oraz 4 decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na terenie gminy w 2018 roku nadano 11 numerów porządkowych dla nowo wybudowanych
budynków.
III.

Plan Ochrony Zabytków na wypadek Konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
dla Gminy Mycielin, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych polega
na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych,
zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich mających na celu ratowanie przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zaginięciem.
IV.

Plan zarzadzania kryzysowego Gminy Mycielin

Wójt Gminy przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego prowadzi ciągły
monitoring rozwoju sytuacji kryzysowej i skuteczności prowadzonych działań. Jeśli sytuacja
jest trudna bądź niemożliwa do opanowania przy pomocy dostępnych sił i środków, Wójt zwraca się
o wsparcie działań do władz powiatu lub województwa.
Występujące zagrożenia w 2018r.:
1) Zagrożenie: susza
- uruchomienie sił i środków gminy
2) Zagrożenie: awarie i zakłócenia w dostawie energii
- działania podmiotów odpowiedzialnych za zaopatrzenie mieszkańców w energię elektryczną
3) Zagrożenie: zagrożenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną
- uruchomienie sił i środków gmin, działania podmiotu odpowiedzialnego za obsługę sieci
wodociągowej
4) Zagrożenie: awarie systemów teleinformatycznych
- działania podmiotów odpowiedzialnych za zaopatrzenie mieszkańców w usługi
teleinformatyczne.
V. Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Mycielin w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Gotowość obronna Gminy podnoszona jest w ramach gotowości obronnej państwa,
poprzez wprowadzenie wyższych stanów gotowości obronnej państwa, poprzez wykonanie zadań
przewidzianych dla tych stanów.
W Gminie Mycielin obowiązują trzy stany gotowości obronnej:
1) stan stałej gotowości obronnej państwa,
2) stan gotowości obronnej państwa czas kryzysu,
3) stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.
Rok 2018: Stan stałej gotowości obronnej państwa – utrzymuje się w czasie pokoju, kiedy nie istnieją
istotne zagrożenia zewnętrzne państwa. W tym stanie wykonywane są zadania planistyczne,
organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne mające na celu utrzymanie sprawności systemu obronnego
państwa.
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W 2018r. zrealizowane zadania okresu pokojowego to m.in.:
1) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez podległe, podporządkowane
i nadzorowane jednostki organizacyjne;
2) kontrola gminnego systemu wykrywania i alarmowania,
3) kontrole podmiotów, których działalność może spowodować powstanie poważnej awarii,
4) aktualizacja i weryfikacja dokumentów dotyczących obronności kraju,
5) kontrola posiadania środków i urządzeń łączności.
VI.

Plan Obrony Cywilnej Gminy Mycielin

Plan Obrony Cywilnej opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji
zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Zagrożenie to sytuacje, które powodują zachwianie naturalnego porządku. W nagły sposób
niepozwalające normalnie funkcjonować. Mogą bezpośrednio spowodować kryzys lub prowadzić
do jego wystąpienia. Dzielimy je na zagrożenia czasu pokoju i na zewnętrzne zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Rok 2018: zagrożenia czasu pokoju
- powstałe w wyniku działania sił przyrody: silny wiatr, susza.
Zmiany klimatyczne powodują powstanie nad obszarem gminy groźnych zjawisk
atmosferycznych, jakim jest silny wiatr. Jego gwałtowność i siła jest znacznie większa niż możliwość
przeciwstawienia się jemu.
Skutki: powstanie przerw w dostawie energii elektrycznej, zniszczenie upraw.
Susza jest skutkiem długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych i upałów, kiedy
maksymalna temperatura dobowa osiąga wartości wyższe niż 300C.
Skutki: uszkodzenie nawierzchni dróg, przesuszenie gleby i straty w rolnictwie, obniżenie poziomu
wód powierzchniowych, wysokie temperatury powodują wysuszenie ściółki leśnej, co zwiększa
groźbę pożaru.
VII.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mycielin na lata 2015 – 2018
z perspektywą do roku 2022

Ze względu na wiejski charakter gminy i zachodzące w nim zmiany lokalny samorząd
podejmował w 2018 roku działania optymalizujące rozwój regionu, zarówno pod względem
środowiskowym, jak i ekonomicznym. Na bieżąco dokonywane jest usprawnienie gospodarowania
ściekami i odpadami komunalnymi. Główny trud jest podejmowany w kierunku dostosowania
systemu odbierania odpadów do zmieniających się przepisów prawa. Przeprowadzone analizy
obejmują głównie odpady komunalne. Pozwoli to na dokonanie całościowej oceny poziomu i tempa
zmian zachodzących w dziedzinie poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, ustalenie
stopnia zachodzących przeobrażeń w procesie racjonalizacji gospodarowania odpadami
komunalnymi, wskazuje kierunki zmian w przyszłych latach oraz dostosowanie do nich działań,
które przyniosą założone efekty.
W dalszej perspektywie opracowanie planów zagospodarowania gminy z uwzględnieniem
możliwości lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziałowywać na środowisko.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość lokalizacji inwestycji związanych z odnawialnymi
źródłami energii.
Osiągnięte cele i zadania w 2018r.:
1) Cel: Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych
Zadania:
a) wzmocnienie kontroli podmiotu prowadzącego działalność w zakresie prawidłowości
odbierania, zbierania, transportu odpadów komunalnych, posiadanych uprawnień,
spełniania wymogów.
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b) wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku
odpadów – w gminie – promowanie stosowania kompostowników przydomowych,
informowanie i zwalczanie nieprawidłowości przy spalaniu odpadów.
c) wspomaganie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji
odpadów komunalnych: odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady ulegające
biodegradacji; kuchenne i ogrodowe, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła,
tworzywa sztuczne, metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane
lekarstwa, zużyte opony, odpady budowlane remontowe.
d) oparcie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na regionalnych i zastępczych
instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych działających w poszczególnych
regionach. Gmina Mycielin została przypisana do regionu X – RIPOK Orli Staw.
Odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowni odpadów komunalnych
przeznaczone do składowania oraz odpady zielone muszą być zbierane
i przetwarzane w ramach regionu, w którym zostały wytworzone.
e) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
2) Cel: Racjonale użytkowanie zasobów naturalnych
Zadania: Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów
naturalnych
3) Cel: Ochrona wód
Zadania: Zarządzanie zasobami wodnymi, ochrona wód, ochrona przeciwpożarowa i retencja
wodna.
4) Cel: Ochrona powietrza
Źródła emisji z energetyki i przemysłu mają niewielki wymiar na terenie gminy. Znaczny ich
napływ pochodzi z rejonu kaliskiego. Stąd główne działania gminy polegają na wspieraniu
ograniczenia i monitoringu emisji na miejscu.
Zadania ekologiczne:
a) spalanie węgla lepszej jakości lub zamiana nośnika na bardziej ekologiczny,
b) ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa: wspieranie, wykonywanie
modernizacji i remontu systemów grzewczych i termomodernizacji budynków,
eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych, rozpowszechnianie
stosowania innych źródeł energii cieplnej, promowanie nowych nośników energii
ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energii słoneczna, biogaz,
edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystywania proekologicznych
nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych.
5) Cel: Ochrona przed hałasem
Przez teren Gminy Mycielin przebiegają szlaki komunikacyjne z natężeniem ruchu
w kierunku Kalisza. Z tego względu zadania wyznaczone w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem są również powiązane z zadaniami wynikającymi z polityki transportowej
państwa.
Zadania:
a) dokonywanie rozpoznania klimatu akustycznego ze wskazaniem terenów szczególnie
narażonych na emisje hałasu,
b) prowadzenie monitoringu poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków
komunikacyjnych przechodzących przez teren gminy,
c) integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem.
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6) Cel: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Zadania:
a) preferowanie
mało
konfliktowych
lokalizacji
źródeł
promieniowania
elektromagnetycznego,
b) przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na
środowisko dla urządzeń nadawczych,
c) współpraca z zakładami energetycznymi w dziedzinie ochrony mieszkańców przed
skutkami promieniowania pola elektromagnetycznego.
7) Cel: Ochrona powierzchni ziemi
Gleby użytkowane rolniczo. Biorąc pod uwagę klasyfikacje bonitacyjną gleb na terenie Gminy
Mycielin zadania ekologiczne prowadzące do realizacji ochrony powierzchni ziemi to:
a) zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin i działalności przemysłu,
b) prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego,
c) podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu,
d) ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych
spełniających rolę przeciwerozyjną.
8) Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych
Rozwój gospodarczy gminy pociąga za sobą niebezpieczeństwo degradacji obszarów
i obiektów cennych przyrodniczo, z tego względu ważne jest połączenie systemu rozwoju
obszarów cennych przyrodniczo z rozwojem spłeczno – gospodarczym.
Zadania:
a) bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych,
b) realizacja nasadzeń roślinności drzewiastej, krzewów śródpolnych i przydrożnych jako
schronień dla drobnej zwierzyny,
c) przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach
chronionych,
d) przeciwdziałanie wypalaniu traw,
e) promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców
zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody.
VIII.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2021

Program przeciwdziałania narkomanii realizuje się w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej,
oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej. Zadania określone ustawą realizowane są przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, inne podmioty zaangażowane
w przeciwdziałanie narkomanii oraz rodziny osób uzależnionych.
Narkomania to jedna z poważniejszych chorób współczesnego społeczeństwa. To zjawisko
wielowymiarowe, które pociąga za sobą liczne konsekwencje, wśród których najdotkliwsze
są szkody zdrowotne, jak infekcje, zatrucia organizmu czy depresja. Narkomania charakteryzuje się
przymusem zażywania środków odurzających. Jest rozpatrywana również w kontekście
gospodarczym, prawnym czy też kulturowym. Istnieje kilka umownych poziomów intensywności
kontaktu z narkotykami, rozpoczynając od inicjacji, a na zaawansowanym uzależnieniu kończąc.
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2021
jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Mycielin.
Realizatorem programu w 2018r. był Urząd Gminy Mycielin we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Korzeniewie, szkołami działającymi na terenie
Gminy Mycielin, Komisariatem Policji w Stawiszynie oraz Ośrodkiem Zdrowia w Korzeniewie z filią
w Dzierzbinie.
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Środki finansowe niezbędne do realizacji ww. programu na każdy rok jego obowiązywania
zapewnia się w budżecie gminy w ramach opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
W ramach rozdziału 85153 zwalczanie narkomanii – dotyczącego Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2021 sfinansowano w 2018r. warsztaty z zakresu
przeciwdziałania narkomanii dla klas V-VII Szkoły Podstawowej w Mycielinie (500,00 zł).
W związku z tym, iż profilaktyka rozumiana jest jako zmniejszanie ryzyka używania
substancji psychoaktywnych tj. alkoholu, nikotyny, środków odurzających itp. oraz związanych
z ich używaniem problemów poprzez niedopuszczenie do poszerzania się kręgu osób, szczególnie
ludzi młodych, eksperymentujących tak z legalnymi, jak i nielegalnymi substancjami zadania
profilaktyki antynarkotykowej częściowo realizowane są również w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IX.

Program Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowym
oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
1. Cel i zadania Programu zaplanowane na 2018r.
Zakładane cele realizacji programu:
a) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
b) propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
c) krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz rozwijanie w tym zakresie ich
zainteresowań,
d) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadania w 2018r. przeznaczono kwotę w wysokości 55.500,00 zł
3. Liczba ogłoszonych konkursów:
W 2018r. ogłoszone zostały dwa konkursy na realizacje zadań publicznych.
4. Współpraca niefinansowa:
Współpraca niefinansowa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2018 r. odbywała się głównie poprzez udzielanie informacji i objaśnień.
5. Efekty realizacji programu współpracy za 2018r.:
− zwiększenie dostępu do czynnego spędzania czasu wolnego,
− promocja gminy w barwach klubów uczestniczących w rozgrywkach OZPN,
− organizacja przedsięwzięć sprzyjających integracji mieszkańców,
− nabycie umiejętności – podstaw wiedzy przez grupę ok. 30 osób z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tabela Nr 8. Realizacja Program Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowym oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
I konkurs

II konkurs

1. Zarządzeniem Nr 1/2018 Wójta Gminy Mycielin z dnia 9 stycznia 2018r. 1. Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2018r.
ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie
ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy, przez
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przez
realizację następujących działań:
realizację następujących działań:
- wspieranie szkoleń/treningów z zakresu piłki nożnej oraz wspierania
- organizacja imprez kulturalnych oraz innych przedsięwzięć wspierających
organizacji rozgrywek i innych imprez oraz przedsięwzięć sportowych.
integrację mieszkańców.
Ilość złożonych ofert
2. Na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty:
nr 1 Ludowy Zespół Sportowy Wicher Mycielin (data wpływu 29.01.2018r.)
nr 2 Klub Sportowy Korzeniew (data wpływu 29.01.2018r.)
nr 3 Klub Sportowy Dragon Dzierzbin (data wpływu 30.01.2018r.)

2. Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta:
Stowarzyszenia Odnowa Razem Dla Gminy z Gadowa

Rozstrzygnięcia konkursu
3. a) 9 stycznia 2018r. Wójt Gminy Mycielin ogłosił nabór kandydatów 3. a) 28 marca 2018r. Wójt Gminy Mycielin ogłosił nabór kandydatów
na
członków
Komisji
Konkursowej,
spośród
przedstawicieli
na
członków
Komisji
Konkursowej,
spośród
przedstawicieli
organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyznaczonym terminie ogłoszenia,
pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyznaczonym terminie ogłoszenia,
żadna organizacja nie wskazała osób do składu Komisji. W związku z tym
żadna organizacja nie wskazała osób do składu Komisji. W związku
w jej pracach uczestniczyli jedynie pracownicy urzędu gminy, powołani
z tym w jej pracach uczestniczyli jedynie pracownicy urzędu gminy,
Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Mycielin z dnia 18 stycznia 2018r.
powołani Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 kwietnia
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie
2018r. do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania
na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności
kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2018r.
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018r.
b) Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym oraz
b) Komisja dokonała oceny oferty pod względem formalnym oraz
merytorycznym.
merytorycznym.
c) Sporządzony protokół z prac Komisji Konkursowej wraz ze wszystkimi
c) Sporządzony protokół z prac Komisji Konkursowej wraz ze wszystkimi
formularzami został przedstawiony Wójtowi Gminy, który na tej podstawie
formularzami został przedstawiony Wójtowi Gminy, który na tej podstawie
dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.
dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.
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d) Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostały podane do
publicznej wiadomości Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Mycielin z
dnia 6 lutego 2018 r.
Do wykonania zadania zostały wybrane oferty:
- Ludowego Zespołu Sportowego Wicher Mycielin, na zadanie
pn. „Prowadzenie zajęć i organizowanie rozgrywek dla dzieci, młodzieży
i mieszkańców z terenu Gminy Mycielin w zakresie piłki nożnej” z dotacją
w wysokości 24 000,00 zł
- Klubu Sportowego Dragon Dzierzbin na zadanie pn. „Prowadzenie przez
instruktora - trenera zajęć sportowych z mieszkańcami gminy Mycielin,
w tym młodzieżą z terenu Gminy Mycielin. Uczestnictwo w rozgrywkach
piłkarskich o mistrzostwo klasy B okręgu kaliskiego, w tym wyjazdy na mecze
piłkarskie do innych uczestników rozgrywek” z dotacją 19 500,00 zł.
- Klubu Sportowego Korzeniew na zadanie pn. „Sport to zdrowie” z dotacją
9 000,00 zł.
Z ww. w dniu 12 lutego 2018 r. zostały podpisane umowy o wsparcie realizacji
zadań.
Kluby zadanie realizowały ze środków pochodzących z dotacji oraz środków
finansowych własnych odpowiednio:
LZS Wicher Mycielin w kwocie 300,00 zł
KS Dragon Dzierzbin w kwocie 800,00 zł
KS Korzeniew w kwocie
100,00 zł
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d) Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostały podane
do publicznej wiadomości Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Mycielin
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Do wykonania zadania została wybrana oferta:
Stowarzyszenia Odnowa Razem Dla Gminy z Gadowa, na zadanie pn. „Festyn
Integracyjny Razem Dla Społeczności Lokalnych” z dotacją w kwocie
3 000,00 zł
Ze Stowarzyszeniem w dniu 30.04.2018r. podpisana została umowa o wsparcie
realizacji zadania publicznego.
Stowarzyszenie zadanie realizowało ze środków pochodzących z dotacji oraz:
- środków finansowych własnych w kwocie 330,00 zł
- wkładu osobowego o wartości 600,00 zł
- wkładu rzeczowego o wartości 420,00 zł

Rozliczenie środków publicznych
4. a) Podmioty, które otrzymały dotację, zgodnie z założeniami zawartych 4. Stowarzyszenie przedmiotową dotację otrzymało jednorazowo w formie
umów, miały obowiązek przedłożenia sprawozdania częściowego oraz
przelewu. Termin realizacji zadania ustalony był od dnia 01.06.2018r.
końcowego z wykonania zadania.
do 31.07.2018r. Zgodnie z zawartą umową zleceniobiorca zobowiązany był do
Oferenci, dotację otrzymali w dwóch równych transzach odpowiednio:
złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania w ciągu 30 dni od jego
LZS Wicher Mycielin po 12 000,00 zł
zakończenia tj. do dnia 30.08.2018r.
KS Dragon Dzierzbin po 9 750,00 zł,
Stowarzyszenie sprawozdanie przedłożyło 29.08.2018r.
KS Korzeniew po 4 500,00 zł
Dotacje w kwocie 3 000,00 zł wydatkowano w całości. Środki z:
b) Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego dotyczyło
- wkładu finansowego własnego w kwocie 330,00 zł,
rozliczenia I transzy dotacji.
- wkładu osobowego w kwocie 600,00 zł
LZS „Wicher” Mycielin przedmiotowe sprawozdanie złożył 20.06.2018r.,
oraz wkładu rzeczowego w kwocie 420,00 zł również wydatkowano
KS „Dragon” Dzierzbin 25.06.2018r. , a KS Korzeniew 28.07.2018r.
w całości.
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Po rozliczeniu sprawozdań częściowych i ich akceptacji, zespoły sportowe
otrzymały II transzę dotacji.
c) Zgodnie z umową kluby były zobowiązane do realizacji zadania w czasie do
30.11.2018r. Po tym terminie w ciągu 30 dni należało przedłożyć do urzędu
sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.
Ludowy Zespół Sportowy Wicher Mycielin złożył sprawozdanie końcowe
14.12.2018r.
Dotację w kwocie 24 000,00 zł nie wykorzystał w całości. Koszty poniesione
na realizację zadania wyniosły 23 980,00 zł. Niewykorzystaną kwotę,
tj. 20,00 zł zgodnie z zapisami umowy LZS musiał zwrócić na rachunek
bankowy Urzędu Gminy.
Środki finansowe własne: z kwoty 300,00 zł Zespół wydał w całości.
Klub Sportowy Dragon Dzierzbin złożył sprawozdanie końcowe 20.12.2018r.
Dotację w kwocie 19.500,00 zł. wykorzystał w całości.
Środki finansowe własne: z kwoty 800,00 zł Klub wydatkował 773,53 zł
Klub Sportowy Korzeniew sprawozdanie końcowe złożył 17.12.2018r.
Dotację w kwocie 9 000,00 zł wykorzystał w całości.
Środki finansowe własne: kwotę 100,00 zł Klub wykorzystał także w całości.
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X.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Mycielin na 2018r.

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek corocznego uchwalania i realizowania gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to zadanie własne gminy.
Uchwała zakłada realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2018. Używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody zdrowotne
i społeczne. Koniecznym staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczania
popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych
działania takie podejmowane były już na poziomie lokalnym.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Mycielin na 2018r. określa strategie w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizowania szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Program jest realizowany przy współudziale Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie,
policji, szkół podstawowych, Punktu Konsultacyjnego i podmiotów propagujących wychowane
w trzeźwości.
W ramach rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotyczącego Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. sfinansowano
oraz dofinansowano zadania ujęte w tabeli.
Tabela Nr 9. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Mycielin na 2018r.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny w Mycielinie
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (umowa zlecenie)

9 450,00 zł

2.

Wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego poradnictwo w Punkcie
Konsultacyjnym w Mycielinie (usługa)

3 660,00 zł

Wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego poradnictwo w 4 szkołach
na terenie gm. Mycielin (usługa)

9 800,00 zł

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

1 040,00 zł

5.

Szkolenie członków Komisji

1 150,00 zł

6.

Programy profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych – karate
w Bibliotece Publicznej w Mycielinie

3 486,41 zł

Programy profilaktyczno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania problemom
uzależnień i przemocy rówieśniczej w formie spektakli, warsztatów, spotkań.
W 2018r. ze środków Funduszu Alkoholowego dofinansowano:
- 4 koncerty edukacyjne
- 6 spektakli/filmów edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów ze szkół
z terenu gminy,
- warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Korzeniewie
- zamówiono wykonanie materiałów profilaktycznych

6 815,40 zł

Lokalne kampanie edukacyjne – pikniki rodzinne, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Matki, Mikołajki, Choinka itp.

1 988,29 zł

3.
4.

7.

8.

Kwota
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Wycieczki o charakterze turystyczno – krajoznawczym i zajęcia w zakresie
profilaktyki uzależnień podczas ferii i wakacji.
W 2018r. ze środków Funduszu Alkoholowego dofinansowano 11 wycieczek
dla uczniów ze szkół z terenu gminy.

10. Wspomaganie organizacji w prowadzeniu lokalnych kampanii profilaktyczno –
edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień w farmie
festynów, obchodów lokalnych dni trzeźwości promujący zdrowy i abstynencki
styl życia połączony z Ogólnopolską Kampanią Edukacyjną, happeningów,
pikników bez alkoholu jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

5 400,00 zł

14 749,25 zł

11. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów informacyjnych
w formie wyjazdowej (turystyczno – krajoznawczej) połączonych z programem
profilaktyki problemów uzależnień. W 2018r. ze środków Funduszu
Alkoholowego dofinansowano 1 wycieczkę dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

10 836,00 zł

12. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych „Poradnik Świadomego
Rodzica”

453,19 zł

13. Doposażenie Punktu Konsultacyjnego

41,95 zł
Razem

XI.

68 70,49 zł

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mycielin na lata 2017 - 2021

W 2018r. prowadzone były zintegrowane i koordynowane działania w zakresie
przeciwdziałania przemocy poprzez:
− diagnozę problemu w rodzinie,
− podjęcie działań w środowisku zagrożonym przemocą poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
osobie pokrzywdzonej,
− opracowanie planu pracy z rodziną,
− podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
− monitorowanie efektów działań w środowisku zamieszkania rodziny,
− prowadzenie dokumentacji,
− współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania przemocy ,
− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
− systematyczne uczestnictwo w szkoleniach członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Głównym źródłem finansowania ww. zadań są środki finansowe budżetu gminy.
Pracownicy socjalni i asystent rodziny współpracowali z instytucjami wspierającymi rodziny
w kryzysie, tj. kuratorzy, policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
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Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mycielin
na lata 2016 - 2023

Szeroko prowadzona polityka społeczna Gminy Mycielin ma na celu zaspokajanie
podstawowych potrzeb życiowych, wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia
mieszkańców Gminy.
Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań administracji
publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze polityki społecznej powinny być realizowane
w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem administracji samorządowej
powinny być organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje
pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze).
Niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji zadań z zakresu polityki społecznej są: rzetelna
diagnoza rzeczywistych problemów i potrzeb społeczności lokalnej oraz długofalowy plan działań.
Odpowiedzią na te postulaty jest Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Mycielin na lata 2016 – 2023.
Zrealizowane w 2018r. cele:
I.
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Mycielin (w tym osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym):
1) zmniejszenie bezrobocia, obecne bezrobocie w gminie wynosi 1,24%,
2) pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, specjalnych
celowych,
3) pomocy rzeczowej,
4) pomoc w formie artykułów żywnościowych, tj. Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa na lata 2014 -2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym – Podprogram 2018.
1. Programy wsparcia na rzecz rodzin:
1) świadczenie wychowawcze 500+,
2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
4) fundusz alimentacyjny,
5) świadczenie rodzicielskie,
6) dożywianie dzieci w szkołach poprzez zapewnienie gorącego posiłku,
7) Karta Dużej Rodziny.
2. Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi:
* przyznawanie pomocy finansowej w formie: specjalnego zasiłku opiekuńczego,
świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna wraz z opłacaniem składek
emerytalno-rentowych i zdrowotnych do ZUS lub KRUS, zasiłków pielęgnacyjnych,
2) udzielanie informacji o możliwości korzystania z bezpłatnego wypożyczania sprzętu
rehabilitacyjnego z organizacji pozarządowych.
II.

Diagnozowanie środowisk wymagających wsparcia w formie:
1) usług opiekuńczych (sąsiedzkich),
2) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) kierowanie osób samotnych, niepełnosprawnych (gdzie usługi opiekuńcze
nie zabezpieczają w pełni potrzeb) kierowane są do placówek zapewniających
całodobową opiekę w ZOL, ŚDS, DPS, itp.,
4) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu uzyskania
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, dostosowanie mieszkania dla osoby
niepełnosprawnej - likwidacja barier architektonicznych,
5) przekazywanie informacji osobom niepełnosprawnym o możliwości ubiegania się
o pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jako formę rehabilitacji społecznej.
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Stworzenie optymalnych warunków sprzyjających wspieraniu rodziny w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo
- wychowawczych poprzez:
1) diagnozowanie rodzin dysfunkcyjnych z problemem opiekuńczo - wychowawczym,
2) zapobieganie negatywnym skutkom niewydolności wychowawczej,
3) wprowadzenie asystenta rodziny do środowiska dysfunkcyjnego,
4) udzielanie informacji dotyczącej możliwości korzystania z bezpłatnych porad
psychologicznych każdej ze szkół oraz w Pałacyku w Mycielinie.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mycielin

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mycielin jest dokumentem strategicznym
obejmującym swoim zasięgiem obszar terytorialny Gminy Mycielin. Działania w nim ujęte
przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych. Istotą
planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
Plan jest zgodny z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011r. Ponadto daje
możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w latach 2014 – 2020 w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Działania przedstawione w ww. dokumencie przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2,
ogólnej poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Mycielin.
Priorytetowymi celami niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji substancji
zanieczyszczających powietrze oraz emisji dwutlenku węgla. Jednym z celów jest uzyskanie
efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Plan gospodarki
niskoemisyjnej ma także na celu poprawę jakości powierza atmosferycznego poprzez realizację zadań
i celów określonych w prawie miejscowym m.in. zawartych w programach ochrony powietrza.
Rozwój gospodarczy obszaru w dużym stopniu oddziałowuje na lokalną gospodarkę
energetyczną, determinując nie tylko skutki ekonomiczne, ale i społeczne, lecz także bezpośrednio
wpływa na stopień wykorzystania środowiska naturalnego.
XIV.

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mycielin

Ustawa Prawo ochrony środowiska uznała azbest za substancję stwarzającą szczególne
zagrożenie dla środowiska i wymagającą szczególnej ostrożności w czasie użytkowania zawierających
ją wyrobów i przy ich demontażu, jak również przemieszczaniu powstałych odpadów.
Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną
wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie
odporny na działanie czynników chemicznych. Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on
materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy
wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym.
Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie włóknistej.
Pęczki włókien mogą rozszczepić się na włókna cieńsze niż ludzki włos, kruszą się i łamią,
przedostając w ten sposób do atmosfery dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie
występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich
stężenie oraz czas trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od
stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach. Dużą rolę odgrywa także
wrażliwość osobnicza (podatność danej osoby) i palenie papierosów. Unoszące się w powietrzu,
niewidoczne dla oka, włókna azbestowe są wdychane przez ludzi i wnikają do organizmu człowieka
przez układ oddechowy. Zalegające w płucach włókna mogą powodować zwłóknienie tkanki
płucnej, czyli azbestozę, ale także raka płuc i międzybłoniaka opłucnej.
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Azbest jest najbardziej niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym. Największe zagrożenie
stanowią włókna mikroskopijnej wielkości, które na zawsze pozostają w płucach i mogą powodować
choroby nowotworowe płuc. Ważna jest świadomość, że choroby wywołane azbestem rozwijają się
po 10-40 latach od czasu kontaktu z azbestem.
Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone
nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas,
gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia.
Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce
mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym
starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.
Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi.
W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym
dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia
w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.
Głównym celem Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy
Mycielin jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia
człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.
W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić
osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli.
Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko
związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.
Program zakłada realizację następujących zadań:
1) Inwentaryzację z natury obiektów zawierających azbest (ustalenie skali występowania
i lokalizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy),
2) Edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka i procedur
usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,
3) Propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia
człowieka usuwania azbestu,
4) Zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na zadania
związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,
5) Bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom
samorządowym i mieszkańcom.
Gmina Mycielin:
− aktywnie wspiera działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
− uczestniczy w projektach edukacyjnych i informacyjnych a także zadaniach polegających
na usuwaniu azbestu.
Gmina Mycielin na bieżąco informuje mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
o procedurach związanych z usuwaniem azbestu. Czynnie uczestniczy w kampanii antyazbestowej
poprzez rozpowszechnianie wśród mieszkańców poradników dotyczących problematyki azbestowej.
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Tabela nr 10. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu…”

Lp.

1

Nazwa zadania
Aktualizowanie Bazy Azbestowej o obiektach
zawierających azbest oraz o ilości i miejscach
zlikwidowania wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy

2

Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy

3

Monitoring realizacji Programu

4

Coroczne opracowywanie harmonogramu
planowanych prac związanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem odpadów azbestowych w celu
opracowania planu wydatków lub zbieranie
wniosków od mieszkańców

5

6

7

Działalność informacyjna i edukacyjna
nt. bezpiecznego postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest oraz metodami
unieszkodliwiania i szkodliwości azbestu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich
unieszkodliwienie:
• coroczne opracowywanie harmonogramu
usuwania wyrobów zawierających azbest,
• prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie
demontażu i odbioru odpadów zawierających
azbest,

Monitoring usuwania i prawidłowego postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest

2014

2015

2016
2028

2029
2032
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Tabela nr 11. Zbiorcze zestawienie wg przewidywanego terminu usunięcia wyrobów
zawierających azbest
Lp.

Miejscowość

do 2018
m2

do 2027
kg

m2

do 2032
kg

Razem

m2

kg

m2

kg

1.

Aleksandrów

210

3 570

643

10 931

4 643

78 931

5 496

93 432

2.

Bogusławice

446

7 582

2 666

45 322

7 154

120 028

10 266

172 932

3.

Danowiec

324

5 508

672

11 424

4 117

69 989

5 113

86 921

4.

Dzierzbin

855

14 535

3 570

59 230

3 391

57 647

7 816

131 412

5.

Dzierzbin Kolonia

934

15 878

3 682

62 594

6 821

115 957

11 437

194 429

6.

Gadów

685

11 525

3 039

50 413

15 064

253 838

18 788

315 776

7.

Korzeniew

1 314

22 338

5 600

95 200

16 153

274 601

23 067

392 139

8.

Kościelec

234

3 978

2 045

34 765

7 462

125 279

9 741

164 022

9.

Kościelec Kolonia

254

4 318

2 053

34 901

10 179

171 643

12 486

210 862

10.

Kuszyn

215

3 655

1 226

20 842

5 139

86 523

6 580

111 020

11.

Mycielin

1 560

26 520

3 303

56 151

15 163

257 771

20 026

340 442

12.

Nowiny

68

1 156

320

5 440

2 342

39 214

2 730

45 810

13.

Przyranie

272

4 624

2 848

47 816

5 622

95 574

8 742

148 014

14.

Słuszków

546

9 282

2 069

34 853

10 608

177 276

13 223

221 411

15.

Stropieszyn

478

8 126

2 135

35 800

10 872

184 824

13 485

228 750

16.

Teodorów

337

5 729

595

10 115

3 124

53 108

4 056

68 952

17.

Zamęty

530

9 010

1 608

26 936

9 006

152 202

11 144

188 148

9 262

157 334

38 074

642 733

136 860

2 314 405

184 196

3 114 472

RAZEM

Usuwanie azbestu w 2018r. z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu
Gminy Mycielin odbywało się w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW w Poznaniu na realizację
zadania z zakresu demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Właściciele nieruchomości zgłaszają do Starostwa Powiatowego w Kaliszu potrzebę usunięcia
azbestu z nieruchomości w dwóch wariantach:
1) demontaż pokrycia dachowego, transport i unieszkodliwienie azbestu,
2) transport i unieszkodliwienie azbestu.
W 2018r. z terenu Gminy Mycielin odebrano i unieszkodliwiono 63,189 Mg (ton) azbestu.
W ramach realizacji zapisów Programu Gmina na bieżąco uaktualnia inwentaryzację
wyrobów zawierających azbest (Baza Azbestowa), w przypadku powzięcia informacji o występowaniu
takich wyrobów na terenie gminy, także składa sprawozdania do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w zakresie występowania i usuwania tych wyrobów.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2018 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mycielin określa cele i zadania służące zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mycielin, formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz wskazuje źródła
finansowania Programu.
Program ma zastosowanie w odniesieniu do bezdomnych zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich
przebywających w granicach administracyjnych Gminy Mycielin.
Zadania Programu:
1. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki w schronisku dla zwierząt.
2. Zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną ich sterylizację
albo kastrację w schroniskach dla zwierząt.
3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
4. Usypianie ślepych miotów.
5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, głównie poprzez ich dokarmianie.
6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
W budżecie Gminy na rok 2018 zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości
30 500,00 zł na realizację zadań objętych Programem, z czego:
− 1 000,00 zł na usypianie ślepych miotów,
− 500,00 zł na dokarmianie bezdomnych kotów,
− 4 000,00 zł na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
− 25 000,00 zł na odławianie zwierząt, transport, kastrację lub sterylizację zwierząt
oraz pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku.
Gmina w ramach współpracy może udzielić organizacjom społecznym, których statutowe
działania przyczyniają się do ochrony zwierząt, pomocy w różnych formach, m.in. w postaci
promocji podejmowanych działań przez te organizacje, np. za pomocą środków masowego przekazu,
udostępniania sal na spotkania otwarte organizowanych w celu podnoszenia świadomości
mieszkańców Gminy w zakresie przedmiotowych tematów.
W 2018r. program swoim zakresem obejmował:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki poprzez umieszczanie ich schronisku
dla bezdomnych zwierząt: 8 sztuk,
2) zapewnienie całorocznej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami i wolno
żyjącymi kotami z terenu Gminy Mycielin,
3) bezdomny potrącony pies był leczony w Lecznicy Weterynaryjnej Michalscy: 1 sztuka.

CZĘŚĆ III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY GMINY
Tabela nr 12. Uchwały Rad Gminy Mycielin – 2018 rok
Nr
protokołu

Nr i data
uchwały

w sprawie

Uchwałę
realizuje

Termin wykonania

Przebieg
realizacji
uchwały
zrealizowana

XLIII

XLIII(202)2017
29.12.2017 r.

Budżetu Gminy Mycielin na 2018 rok

Wójt Gminy

Z dniem 1 stycznia 2018 roku
i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj.
Wlkp. oraz BIP Gminy Mycielin

XLIV

XLIV(203)2018
29.01.2018 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek
Oświatowych Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

XLIV

XLIV(204)2018
29.01.2018 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki
obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków
powierzonych
jednostce
obsługującej
w ramach wspólnej obsługi

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

XLIV

XLIV(205)2018
29.01.2018 r.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin
na lata 2018 - 2022

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

XLIV

XLIV(206)2018
29.01.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

XLIV

XLIV(207)2018
29.01.2018 r.

Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
uczniów
objętych
wychowaniem
przedszkolnym

Wójt Gminy

Po upływie 14 dnia od dnia
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wlkp.
i podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń UG oraz BIP
Gminy Mycielin

XLV(208)2018
12.03.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Wójt Gminy

XLV

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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XLV

XLV

XLV

XLV(209)2018
12.03.2018 r.
XLV(210)2018
12.03.2018 r.

XLV(211)2018
12.03.2018 r.

Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki

40

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Wlkp.
oraz podania do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty

zrealizowana

Utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy
Mycielin, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Wlkp.
oraz podania do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty

zrealizowana

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

Podziału Gminy Mycielin na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczy

XLV

XLV(212)2018
12.03.2018 r.

Uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na terenie Gminy Mycielin lata 2018 - 2022

XLV

XLV(213)2018
12.03.2018 r.

Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin
w 2018 roku

Wójt Gminy

XLVI

XLVI(214)2018
10.04.2018 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2018

Wójt Gminy

XLVI

XLVI(215)2018
10.04.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Wójt Gminy

XLVI

XLVI(216)2018
10.04.2018 r.

Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na 2018 rok w szkołach na terenie
Gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie to jest przyznawane

XLVII(217)2018
25.04.2018 r.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin
na lata 2018 - 2022

XLVII

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zrealizowana
w Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
i podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń UG oraz BIP
Gminy Mycielin
Z dniem podjęcia

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

RAPORT O STANIE GMINY MYCIELIN

XLVII

XLVII

XLVII(218)2018
25.04.2018 r.
XLVII(219)2018
25.04.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć
pedagoga,
psychologa,
logopedy,
terapeuty
pedagogicznego,
doradcy
zawodowego,
nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru
zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Mycielin

XLVIII

XLVIII(220)2018
05.06.2018 r.

Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
bezdomnym

XLVIII

XLVIII(221)2018
05.06.2018 r.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin
na lata 2018 - 2022

XLVIII

XLVIII(222)2018
05.06.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

XLVIII

XLVIII(223)2018
05.06.2018 r.

XLVIII
XLVIII
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Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy
Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj.
Wlkp. i wchodzi w życie z dniem
1 września 2018r.
Podlega ogłoszeniu w BIP
Gminy Mycielin oraz umieszczeniu
na tablicy ogłoszeń UG

zrealizowana

zrealizowana

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dz.Urz.Woj.Wlkp.
zrealizowana
Z dniem podjęcia

zrealizowana

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

Zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin
za 2017 rok

Z dniem podjęcia

zrealizowana

XLVIII(224)2018
05.06.2018 r.

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok

Z dniem podjęcia

zrealizowana

XLVIII(225)2018
05.06.2018 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczący
Wójta Gminy Mycielin
Rady Gminy

Z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 lipca 2018 r.

zrealizowana

XLIX

XLIX(226)2018
27.06.2018 r.

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej,
wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko
WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

realizowana

XLIX

XLIX(227)2018
27.06.2018 r.

Wyrażania zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki
nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

realizowana
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XLIX

XLIX(228)2018
27.06.2018 r.

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

XLIX

XLIX(229)2018
27.06.2018 r.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin
na lata 2018 - 2029

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

XLIX

XLIX(230)2018
27.06.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

XLIX

XLIX(231)2018
27.06.2018 r.

Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mycielin

XLIX

XLIX(232)2018
27.06.2018 r

Przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

L

L(233)2018
10.07.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

LI

LI(234)2018
22.08.2018 r.

Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

LI

LI(235)2018
22.08.2018 r.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin
na lata 2018 - 2029

LI

LI(236)2018
22.08.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

LI

LI(237)2018
22.08.2018 r.

Zorganizowania dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, oddziału
przedszkolnego
w
szkole
podstawowej
i
szkół,
w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku

LII

LII(238)2018
21.09.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Wójt Gminy

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dz.Urz.Woj.Wlkp.
zrealizowana

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

Wójt Gminy

Wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz.Urz.Woj.Wlkp.

zrealizowana

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin .

zrealizowana

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dz.Urz.Woj.Wlkp. i podaje się
zrealizowana
do publicznej wiadomości
Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana
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LIII

LIII(239)2018
17.10.2018 r.

Zmieniająca
w sprawie
w
Wojewódzkim
Funduszu
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

LIII

LIII(240)2018
17.10.2018 r.

LIII
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zaciągnięcia pożyczki
Ochrony
Środowiska

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin
na lata 2018 - 2028

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

LIII(241)2018
17.10.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

LIII

LIII(242)2018
17.10.2018 r.

Powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu
aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

zrealizowana

LIII

LIII(243)2018
17.10.2018 r.

Uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2019 roku

zrealizowana

LIV

LIV(244)2018
30.10.2018 r.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy Mycielin

Wójt Gminy

Wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz.Urz.Woj. Wlkp.

uchylona
przez Wojewodę
Wielkopolskiego

LIV

LIV(245)2018
30.10.2018 r.

Uchwalenia Statutu Gminy Mycielin

Wójt Gminy

Wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz.Urz.Woj. Wlkp.

zrealizowana

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

zrealizowana

I

I(1)2018
21.11.2018 r.

I

I(2)2018
21.11.2018 r.

Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mycielin

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin

II

II(3)2018
26.11.2018 r.

Powołania komisji rewizyjnej

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

II

II(4)2018
26.11.2018 r.

Powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

Wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mycielin
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II

II(5)2018
26.11.2018 r.

Powołania komisji stałej Rady Gminy Mycielin, ustalenia jej
przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego
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Wójt Gminy

II

II(6)2018
26.11.2018 r.

Wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych dla radnych Gminy Mycielin

Wójt Gminy

II

II(7)2018
26.11.2018 r.

Ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego
Rady Gminy Mycielin za jeden kilometr przebiegu samochodu
osobowego wykorzystywanego w podróży służbowej

Wójt Gminy

II

II(8)2018
26.11.2018 r.

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mycielin

Wójt Gminy

II

II(9)2018
26.11.2018 r.

Upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mycielin
do
wystawienia
polecenia
wyjazdu
służbowego
dla przewodniczącego Rady Gminy Mycielin

Wójt Gminy

II

II(10)2018
26.11.2018 r.

Powierzenia reprezentowania Gminy Mycielin w Zgromadzeniu
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Wójt Gminy

II

II(11)2018
26.11.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Wójt Gminy

III

III(12)2018
03.12.2018 r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę
do obliczenia podatku rolnego

III

III(13)2018
03.12.2018 r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin

zrealizowana

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin

realizowana

Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG oraz BIP
Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Woj. Wlkp. i wchodzi
w życie z dniem 01.01.2019 r.
i podaje się do publicznej
wiadomości na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Podlega ogłoszeniu
w Dz.Urz.Woj.Wlkp. i wchodzi
w życie z dniem 01.01.2019r.
i podaje się do publicznej
wiadomości na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin

realizowana
realizowana

realizowana
zrealizowana

realizowana

realizowana

realizowana
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III(14)2018
03.12.2018 r.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

III

III(15)2018
03.12.2018 r

Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień z tego podatku

IV

IV(16)2018
19.12.2018 r.

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na 2019 r.

Wójt Gminy

IV(17)2018
19.12.2018 r.

Zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Wójt Gminy

IV(18)2018
19.12.2018 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Mycielin

Wójt Gminy

IV

IV(19)2018
19.12.2018 r.

Szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji
obywatelskich
inicjatyw
uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane
projekty.,

V

V(20)2018
28.12.2018 r.

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023

V

V(21)2018
28.12.2018 r.

III

IV
IV

Uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego
„ Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Podlega ogłoszeniu
w Dz.Urz.Woj.Wlkp. i wchodzi
w życie z dniem 01.01.2019 r.
i podaje się do publicznej
wiadomości na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Podlega ogłoszeniu
w Dz.Urz.Woj.Wlkp.
i wchodzi w życie z dniem
01.01.2019 r. i podaje się
do publicznej wiadomości
na tablicy UGoraz BIP Gm.Mycielin
Z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1.01.2019 r.
i podlega ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Podaje się do publicznej wiadomości
na tablicy ogłoszeń UG
oraz BIP Gminy Mycielin
Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 01.01.2019 r.
i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń UG oraz BIP Gm.Mycielin

realizowana

realizowana

realizowana

realizowana
zrealizowana

zrealizowana

realizowana

realizowana
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V(22)2018
28.12.2018 r.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin
na lata 2018 - 2028
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Wójt Gminy

Z dniem podjęcia

realizowana
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CZĘŚĆ IV. PODSUMOWANIE DZIAŁANOŚCI
W OBSZARACH ZADAŃ WŁASNYCH
1.

BUDŻET GMINY

Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty,
czyli wszystkich jej mieszkańców. W celu realizacji tego zadania gmina prowadzi działalność
finansową, polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu wydatków.
Działalność ta, prowadzona samodzielnie w oparciu o własny budżet - ma charakter wieloaspektowy
i wielokierunkowy. Złożoność działalności gminy generuje powstawanie problemów, które gmina
musi rozwiązywać przy ograniczonych zasobach i nieograniczonych potrzebach.
Samodzielność gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jest jednak ograniczona.
Wynika to z faktu, iż gmina oprócz środków własnych korzysta również ze środków przyznanych
z budżetu państwa w formie dotacji oraz subwencji. Ponadto pobiera podatki i opłaty,
zaciąga pożyczki i kredyty.
Działalność finansowa jest prowadzona według określonych zasad, które są wyznaczone
przez ogólne, powszechnie obowiązujące reguły postępowania, bez naruszenia konstytucyjnie
zagwarantowanej samodzielności gminy jako podmiotu publiczno - prawnego.
Możliwości gminy w realizowaniu zaplanowanych inwestycji są zależne od wielkości źródeł
dochodów. Ograniczoność środków jakimi gmina dysponuje powoduje konieczność dokonywania
wyborów inwestycji, jakie należy realizować w pierwszej kolejności.
Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Projekt jest przygotowywany
przez Wójta we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów
Urzędu Gminy Mycielin oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Mycielin.
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jest przesyłany
do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO). O ostatecznym jego kształcie
decydują radni w głosowaniu. Zgodnie z przepisami, uchwała budżetowa powinna zostać podjęta
do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Należy pamiętać, że jest to plan, więc naturalne
jest, że w ciągu roku wprowadzane są do niego mniejsze lub większe zmiany. Po zakończeniu roku,
radni oceniają wykonanie budżetu przez Wójta, na tej podstawie udzielając – lub nie – absolutorium.
W treści raportu o stanie JST nie umieszczono informacji nt. sfery finansowej JST,
gdyż stanowią one przedmiot procedury absolutoryjnej. Procedura rozpatrywania raportu o stanie
JST i procedura absolutoryjna przeprowadzana jest podczas jednej sesji rady gminy.
Szczegółowe informacje na temat budżetu Gminy za 2018 rok zostały przedstawione
w sprawozdaniu Wójta Gminy Mycielin z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok – część opisowa stanowiącym
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 marca 2019r. w sprawie
wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu planu budżetu gminy
za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia.
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ŚRODOWISKO NATURALNE

2.1. Położenie i ukształtowanie powierzchni
Gmina Mycielin położona jest w województwie wielkopolskim, w północnej części powiatu
kaliskiego, na pograniczu powiatów konińskiego i tureckiego.
Gmina sąsiaduje z sześcioma innymi gminami:
− od północy z gminami: Rychwał i Tuliszków,
− od zachodu z gminą Stawiszyn,
− od południa z gminami: Żelazków i Ceków Kolonia,
− od wschodu z gminą Malanów.
Gmina Mycielin leży na terenie Niziny Południowowielkopolskiej, w obrębie dwóch
mezoreginów - Wysoczyzny Koźmińskiej na południu i Kotliny Rychwalskiej w północnej części
Gminy. Południowa część Gminy to teren mało zróżnicowany o typie wysoczyzny morenowej,
o niewielkich spadkach i jednostajnej rzeźbie terenu. Północną część Gminy stanowią płaskie tereny
porośnięte w większości lasem, natomiast w jej wschodniej części przebiega wał morenowy, teren
na tym obszarze jest lekko wyniesiony.
2.2. Warunki glebowe
Na terenie Gminy Mycielin istnieją dogodne warunki do rozwoju rolnictwa. Gmina ma
charakter rolniczy. Według Narodowego Spisu Powszechnego w gospodarstwach rolnych na terenie
Gminy 84% z użytków rolnych stanowią grunty orne. Gmina cechuje się małym udziałem gleb
o wysokich wartościach bonitacyjnych (37,7% pow. użytków rolnych). Ukształtowanie terenu gminy,
rozkład odpadów, długość okresu wegetacji roślin czynią obszary rolnicze atrakcyjnymi
pod względem ich rolniczego wykorzystania.
2.3. Warunki wodne
Przez teren Gminy Mycielin przepływa rzeka Powa, która stanowi lewobrzeżny dopływ
Warty i rzeka Czarna Struga. Na terenie Gminy brak jezior i większych zbiorników wodnych,
dominują raczej małe oczka wodne.
2.4. Lasy i obszary chronione
Gmina posiada wysoki odsetek lesistości, lasy stanowią 37% powierzchni całkowitej,
jest to prawie dwukrotnie więcej niż odsetek lesistości powiatu kaliskiego (20%) i ponadprzeciętny
odsetek w porównaniu do województwa wielkopolskiego (25%). Przeważa bór świeży, a w obrębie
dolin rzecznych znajdują się powierzchnie boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego oraz olsu
i lasu mieszanego wilgotnego. Drzewostan oszacowano na wiek pomiędzy 40- 100 lat.
Na terenie Gminy nie występują rezerwaty, parki i obszary objęte programem Natura 2000.
Istniejącą formą ochrony przyrody jest na mocy rozporządzenia nr 44 Wojewody Kaliskiego
z dnia 10 grudnia 1997r. bagienny użytek ekologiczny o pow. 2,55 ha w leśnictwie Dzierzbin,
który skupia w sobie bogactwo roślinności bagiennej oraz jest miejscem lęgów siedlisk
dla awifauny wodno – błotnej, tj. bocian czarny. Analizowane są propozycje utworzenia kolejnych
trzech użytków ekologicznych, dwa bagienne w Teodorowie i jeden torfowiskowy w Danowcu.
W Gminie znajduje się również pomnik przyrody - jest to dąb szypułkowy „Bursztyn”
w miejscowości Zamęty, którego wiek oszacowano na 300 lat. Gmina wolna jest od większych
obciążeń i zagrożeń dla środowiska naturalnego. Jej poziom zanieczyszczenia ocenić można
jako niski.
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DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA
3.1. Podmioty gospodarcze

W 2018r. w Urzędzie Gminy Mycielin łącznie przetworzono 109 wniosków o wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym:
1) wnioski o wpis (nowa działalność) – 31,
2) wnioski o zmianę wpisu – 44,
3) wnioski o zawieszenie – 18,
4) wnioski o wznowienie – 5,
5) wnioski o wykreślenie – 10,
6) aktualizacja z systemu – 1 podmiot.
3.2. Rolnictwo
Działalność rolniczą prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne w liczbie ponad 900.
W Gminie przeważają gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha, największa liczba gospodarstw
mieści się w podziale od 1 do 5 ha i stanowią one 1/3 wszystkich gospodarstw. 27% stanowią
gospodarstwa średniej wielkości, tj. od 5 - 10ha. Najmniejsza liczba gospodarstw, to gospodarstwa
duże powyżej 15ha, jest ich ok. 6%, przy czym zajmują one prawie 1/4 powierzchni wszystkich
gospodarstw.
Tabela nr 13. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Mycielin
Wielkość
ogółem
do 1 ha włącznie
powyżej 1 ha
1 - 5 ha
5 - 10 ha
10 - 15 ha
>15 ha

Liczba gospodarstw rolnych
szt.
%
916
100
211
23,0
705
77,0
298
32,5
253
27,6
99
10,8
55
6,0

Powierzchnia gospodarstw rolnych
w ha
w%
6303,58
100
176,00
2,8
6127,58
97,2
995,86
15,8
2240,33
35,5
1388,07
22,0
1503,32
23,8

Klasy bonitacyjne gleb oraz struktura gospodarstw mają kluczowy wpływ na uprawy roślinne
ma terenie Gminy. Rolnicy dysponują dobrą bazą do celów prowadzenia produkcji rolniczej
w postaci obszernej zabudowy. Obecnie w strukturze upraw wyraźnie przeważają zboża. Wzrasta
powierzchnia uprawianych warzyw na cele przetwórstwa, a powierzchnia tych upraw stanowiła
ok. 2% wszystkich zasiewów. Znikome powierzchnie zajmują uprawy buraków cukrowych, warzyw
strączkowych, rzepaku i rzepiku i innych upraw przemysłowych.
Lokalni rolnicy prowadzą także produkcje zwierzęcą. Produkcja zwierzęca dotyczy głównie bydła
i trzody chlewnej.
3.3. Zatrudnienie
Podstawą gospodarki w Gminie Mycielin stanowią małe firmy.
Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają przede
wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. W działania te włączała się Gmina
Mycielin poprzez organizację robót publicznych oraz staży.
W roku 2018 w ramach robót publicznych zatrudniliśmy 2 mieszkańców Gminy Mycielin.
Prace społecznie użyteczne wykonywało 2 osób, a 2 osoby odbywały staż w Urzędzie Gminy
Mycielin.
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3.4. Tereny inwestycyjne
Ogromną szansą dla rozwoju Gminy jest jej położenie – w pobliżu Kalisza (perspektywa
osadnictwa mieszkańców miasta na terenie Gminy, miejsca pracy w mieście, możliwość korzystania
z usług w mieście).
4.

MIENIE KOMUNALNE
4.1.

Stan mienia oraz zasoby materialne Gminy Mycielin

Nieruchomości

Gminny zasób nieruchomości na dzień 31.12.2018r. stanowi powierzchnię 151,85 ha, w tym:
1)Drogi gminne - 83,24 ha
Długość dróg gminnych wynosi 94,41 km (pow.: 83,24 ha), w tym dróg o nawierzchni:
a) asfaltowej – 54,2760 km,
b) tłuczniowej – 7,2560 km,
c) żwirowej -10,6840 km,
d) gruntowej – 21,9840 km,
e) destruktowej – 0,2100 km.
W 2018r. wykonano przebudowę dróg w miejscowościach:
• Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 0,2570 km,
• Danowiec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 0,450 km,
• Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 0,196 km,
• Korzeniew z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 0,100 km,
• Słuszków z nawierzchni gruntowej na destruktową na długości 0,210 km,
• Gadów z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 0,870 km,
• Kościelec - Kolonia z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 0,790 km,
• Annówka wykonano nakładkę asfaltową na długości 0,525 km.
2)Tereny użyteczności publicznej - 1,95 ha
Są to place i miejsca do publicznego korzystania, między innymi: tereny przy świetlicach
wiejskich, podwórza przy budynkach gminnych, obejście przy Ośrodku Zdrowia, przejazdy
i dojazdy. W skład terenów użyteczności publicznej wchodzi również grunt przy Gminnym
Ośrodku Pomocy społecznej w Mycielinie z/s w Korzeniewie będący w trwałym zarządzie
przedmiotowej jednostki. W stosunku do roku ubiegłego do terenów użyteczności
publicznej zakwalifikowano teren koło budynku GOPS w Korzeniewie o pow. 0,11 ha,
który w poprzednim roku był ujęty w pozycji Tereny w trwałym zarządzie GOPS.
3)Tereny budownictwa wielorodzinnego - 0,64 ha
W roku 2018 podobnie, jak i w latach ubiegłych w zasobie gminnym znajdują się tereny
zabudowane budynkami mieszkalnymi w m. Stropieszyn (9 lokali) i m. Bogusławice
(5 lokali).
4)Tereny leśne - 4,40 ha
Gmina posiada 4,4000 ha lasu, z czego w miejscowości Mycielin znajduje się 3,5300 ha
i 0,8700 ha lasu w miejscowości Korzeniew. W roku 2018 w lesie gminnym prowadzona
była bieżąca trzebież pielęgnacyjna.
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5)Tereny rekreacyjno - sportowe - 5,15 ha
Terenami zielonymi i rekreacyjnymi są między innymi: pasy zieleni przy osiedlu domków
jednorodzinnych w m. Słuszków,
teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela
w m. Dzierzbin – Kolonia, obszar zielony pod rekreację w m. Mycielin,
„Orlik” w Mycielinie, grunt przy przedszkolu w m. Przyranie oraz boisko sportowe
w m. Korzeniew. W 2018 roku w stosunku do roku ubiegłego bez zmian.
6)Parki gminne - 8,09 ha
W Gminie Mycielin występują dwa parki usytuowane na nieruchomościach stanowiących
własność Gminy. Znajdują się one w m. Mycielin pod nazwą „Zespół dworsko - parkowy”,
wpisany w 2006 roku do rejestru zabytków oraz w m Słuszków, gdzie usytuowana
jest siedziba Urzędu Gminy Mycielin – w parku znajduje się boisko sportowe.
7)Tereny rolne - 34,53 ha
Wszystkie grunty wydzierżawiono osobom fizycznym wyłonionym w przetargach.
Czynsz dzierżawny ustalany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy
Mycielin z dnia 20.08.2015r. ustalającym stawki czynszu za dzierżawę gminnych gruntów
rolnych. W roku 2018 nie odnotowano zmian.
8)Tereny w użytkowaniu OSP - 5,14 ha
W roku 2018 w gruntach będących własnością Gminy a użytkowanych przez jednostki
OSP bez zmian. I tak: OSP w Słuszkowie 0,43 ha, OSP w Gadowie 0,53 ha,
OSP w Mycielinie 0,87 ha, OSP w Kuszynie 0,77 ha, OSP w Przyraniu 0,24 ha,
OSP w Stropieszynie 0,36 ha, OSP w Dzierzbinie 1,94 ha.
9)Tereny w trwałym zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli - 6,33 ha
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu 1,71 ha, Szkoła Podstawowa w Mycielinie
0,92 ha, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzierzbinie - Kolonii 1,50 ha w tym szkolne
0,9500
i pozostałe tereny zielone, Szkoła Podstawowa w Korzeniewie 2,25 ha,
Zespół Przedszkolny w Korzeniewie oddział Przyranie 0,50 ha. Za 2017 rok podano,
że grunty w trwałym zarządzie to powierzchnia 7,2254 ha.
10) Tereny, punkty poboru wody - 1,19 ha, Sieć wodociągowa
W gminie działają bez zmian cztery stacje wodociągowe zaopatrujące w wodę wszystkich
mieszkańców gminy. Długość sieci w gminie wynosi 104,5 km. Sieć wodociągowa
doprowadzona jest do wszystkich nieruchomości zabudowanych w gminie. W 2018 roku
wykonano 23 przyłącza wodociągowe. W 2018 roku zakupiono pompę głębinową
do stacji uzdatniania wody w Kościelcu oraz zakupiono sprężarkę do stacji uzdatniania
wody w Korzeniewie.
11) Tereny, oczyszczalnia ścieków - 0,63 ha, Sieć kanalizacyjna
W gminie działa jedna oczyszczalnia ścieków w Mycielinie. Długość sieci w gminie wynosi
7,75 km i obejmuje nieruchomości zabudowane w m. Korzeniew. Na koniec 2018r.
przyłączonych do sieci było 131 dostawców ścieków. W roku 2018 nie przyłączono
żadnego gospodarstwa domowego.
12) Rowy melioracyjne – 0,56 ha
W 2018r. na stan mienia komunalnego Wojewoda Wielkopolski nie przekazał Gminie
Mycielin żadnych rowów melioracyjnych. Nadal w gospodarowaniu Gminy Mycielin
są jedynie rowy melioracyjne w miejscowości Teodorów.
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Udziały Gminy w współwłasności gruntów

W roku 2018 stan udziałów Gminy Mycielin we współwłasnościach gruntów nie uległ zmianie.
W zasobie gminnym pozostają udziały:
1. Bogusławice
− udział 160/576 w 865 m2 (dz. nr 262/7),
− udział 2899/12459 w 1038,10 m2 (dz. nr 262/11),
− udział 604/5208 w 908 m² (dz. nr 262/9),
− udział 235/1269 w 908 m2 (dz. nr 262/4),
− udział 362/2896 w 735m2 (dz. nr 262/6).
2. Słuszków:
− udział 165/2653 w 1360m2 (dz. nr 318/3).

Grunty w użytkowaniu wieczystym - 3,3377 ha

W roku 2018 z gminnego zasobu gruntów oddanych do użytkowania wieczystego sprzedano
grunt o pow. 0,4600 Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kościelcu aktem notarialnym
Rep. A 13231/2018 z dn. 19.11.2018r., która była dotychczasowym użytkownikiem wieczystym
przedmiotowego gruntu.
Na 31.12.2018r. w użytkownikami wieczystymi gruntów są:
1) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
1,7300 ha
2) Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin
0,5944 ha
3) Stacja Paliw Słuszków – Zbigniew Andrzejak
0,3350 ha
4) Współużytkownicy – Bolesław Wacowski i Rafał Jańczak 0,6783 ha.

Budynki gminne

Zagospodarowanie budynków:
1) Korzeniew 116 - budynku swoje zadania realizują: Przychodnia Lekarska w Korzeniewie,
Zespół Przedszkolny w Korzeniewie i apteka,
2) Przyranie 7 - oddział Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie oraz jeden lokal mieszkalny.
3) Dzierzbin Kol 31 - Publiczne Przedszkole Samorządowe Dzierzbinie - Kolonii oraz dwa
lokale mieszkalne,
4) Słuszków 27 - siedziba Urzędu Gminy Mycielin,
5) Dzierzbin 77 - Biblioteka Gminna, filia Przychodni Lekarskiej Korzeniew oraz lokal
użytkowy wynajęty osobie fizycznej,
6) Korzeniew 119 - Bank Spółdzielczy Pleszew Oddział w Stawiszynie oraz świetlica wiejska,
7) Stropieszyn 71 - 9 lokali socjalnych, z których 7 lokali jest zamieszkałych, natomiast dwa
lokale pozostają wolne do dyspozycji Wójta Gminy w przypadkach losowych,
8) Teodorów 8 - Świetlica wiejska w Teodorowie,
9) Gadów 50 - oddany w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowie,
10) Mycielin 25 (pałac podworski) – Biblioteka Gminna,
11) Bogusławice 3 - Świetlica wiejska oraz 5 lokali mieszkalnych,
12) Korzeniew 114 - oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Działania komunalizacyjne

W 2018r. brak postępowań komunalizacyjnych.

Ruch w gminnym zasobie nieruchomości

(od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)
Dokonano sprzedaży użytkowania wieczystego w miejscowości Korzeniew dz. nr 626
o pow. 0,4600 ha na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Parafia Rzymsko - Katolicka
w Kościelcu.
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Plan sprzedaży mienia gminnego

Zamierzeniem Gminy Mycielin w latach następnych jest sprzedaż lokali mieszkalnych
w Bogusławicach, najemcom w ilości 5 lokali, dla których zarząd sprawuje Spółdzielnia
Administracyjno - Mieszkaniowa w Petrykach.

Stan środków transportowych
1)
2)
3)
4)
5)

Samochód osobowy chevrolet – użytkowany przez UG,
Autobus szkolny Jelcz – służy do dowozu dzieci do szkół,
Ciągnik Zetor C-5340 – użytkowany przez UG,
Przyczepa ciągnikowa,
Samochody będące w użytkowaniu OSP:
- Renault Master – OSP Słuszków,
- Żuk – OSP Danowiec,
- MAN/STOLARCZYK TGM 18.340 4x4 – OSP Mycielin,
- Volkswagen T4 - OSP Mycielin,
- Jelcz – OSP Kościelec ,
- Savien SM7M 110l – OSP Dzierzbin,
- SCANIA P94 DB 4X2NA 230 – OSP Korzeniew,
- Renault Trafic 2,1D– OSP Gadów,
- CitroenJjumper – OSP Przyranie,
- Volkswagen Transporter - OSP Stropieszyn,
- Renault Trafic – OSP Kuszyn,
- wózek wężowy – OSP Słuszków,
W 2018 roku sprzedano stary samochód strażacki OSP Korzeniew (berliet).

Polityka czynszowa
W umowach najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gminnych gruntów rolnych
wyłaniane są w przetargu lub zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Mycielin
lub zarządzeniami Wójta Gminy Mycielin, i tak:
1) Uchwała Nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Mycielin z dn. 14 stycznia 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
2) Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Mycielin z dn. 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu oraz dzierżawy
gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
3) Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Mycielin z dn. 6 września 2012r. zmieniające
zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych, stanowiących
własność Gminy Mycielin,
4) Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Mycielin z dn. 20 sierpnia 2015r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla gminnych nieruchomości rolnych,
5) Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Mycielin z dn. 16 czerwca 2017r. w sprawie
określenia stawki opłaty za dostarczanie ciepła do budynku Korzeniew 114.
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WODOCIĄGI, ZAPOATRZENIE W WODĘ, KANALIZACJA

Do sieci wodociągowej podłączonych jest 100% gospodarstw domowych. Na koniec 2018r.
liczba przyłączy wynosiła 1 231. Łączna długość sieci wodociągowej w Gminie wynosi
104,50 km.
Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Mycielin, która prowadzi eksploatację sieci,
on także pobiera opłaty za wodę. Na koniec 2018r. cena netto 1 m3 wody wynosiła
2,29 zł + 8%VAT. Wpływy brutto z gospodarki wodociągowej w 2018r. wyniosły 69 147,73 zł.
Zaległości z tytułu opłat za wodę: 2 586,92 zł, natomiast całkowity koszt gospodarki wodnej
(bieżące, bez inwestycji) to 120 258,43 zł, w tym koszt remontów: 13 727,81 zł.
Gmina dysponuje oczyszczalnią ścieków mechaniczno - biologiczną zlokalizowaną
w m. Mycielin. Jest to oczyszczalnia o docelowej mocy 130 m³/dobę. Została ona wybudowana
w 2011r. Obecnie administruje nią Urząd Gminy Mycielin.
Według stanu na koniec 2018r. do sieci kanalizacyjnej było przyłączonych 131 gospodarstw
domowych. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 7,8 km. W 2018r. do oczyszczalni odprowadzono
18,5 tys. m3 ścieków.
Oprócz sieci kanalizacyjnej, ścieki do oczyszczalni są dowożone przez SKR z różnych firm.
Na koniec 2018r. opłata za zrzut ścieków do kanalizacji wynosiła 3,81 zł/m³ netto.
W 2018r. koszty te wyniosły 728 782,29 zł, natomiast wpływy – 69 147,73 zł. Zaległości z tytułu
opłat – w 2017r. wynosiły one 3 364,63 zł, podczas gdy w 2018r. – 2 586,92 zł.
6.
6.1.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI
Istniejący system zbierania odpadów w 2018 roku

Z dniem 1 lipca 2013r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizacje i funkcjonowanie
nowego systemu jest Gmina Mycielin. Zgodnie z w/w ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Mycielin realizuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. ul. Zjazd 23,
62-800 Kalisz, które zostało wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.
Natomiast zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, której instalacją jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Obowiązujące umowy zawarte zostały
na okres 24 miesięcy i dotyczą okresu od 01.07.2017r. do 30.06.2019r.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zostali wyposażeni w pojemniki na odpady komunalne
niesegregowane - zmieszane (kod odpadu 20 03 01) o pojemnościach: 80, 120, 140 i 240 litrów.
W przypadku lokali wielolokalowych zastosowano kontenery 2200 litrów. Odpady segregowane
z zabudowy jednorodzinnej odbierane są w formie worek/pojemnik, natomiast lokale wielolokalowe
wyposażono w pojemniki dwukomorowe o pojemności 3,5 m3 .
Segregację odpadów podzielono na następujące frakcje:
• worek żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale,
• worek niebieski – papier i tektura,
• worek zielony – szkło,
• worek brązowy - odpady biodegradowalne, w tym zielone,
• pojemnik 120l. – popiół.
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Dodatkowo w ciągu roku przeprowadzono dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych
między innymi (szafy, stoły, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, pierzyny,
kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, umywalki, muszle toaletowe, drzwi, szkło
okienne zgromadzone w skrzynkach lub kartonach, wyroby z PCV jak: panele, rynny, rury
kanalizacyjne i ramy okienne). Jeden raz w roku organizowany jest dla mieszkańców Gminy Mycielin
mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych – problemowych, który przyjmuje następujące
rodzaje odpadów:
•
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•
zużyte opony (z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych),
•
zużyte baterie i akumulatory samochodowe,
•
zużyte świetlówki i inne źródła światła,
•
przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich (np. odrdzewiacze, płyny
do udrażniania rur itp.),
•
oleje spożywcze przeterminowane i opakowania po nich,
•
zużyte farby, lakiery, środki ochronne do drewna i opakowania po nich,
•
przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich, zużyte termometry.
Ponadto przeterminowane leki można złożyć do specjalnych pojemników w Ośrodkach Zdrowia
w Korzeniewie i Dzierzbinie.
6.2.

Analiza możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
6.2.1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno
- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania
Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 t.j.)- powoływanej dalej jako u.c.p.g.,
nakładają na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania. W tym miejscu zaznaczyć należy,
że zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów
komunalnych. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz Planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego (WPGO) Gmina Mycielin
wchodzi w skład regionu gospodarki odpadami dla którego instalacją, która spełnia warunki
instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych jest Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
Z uwagi na powyższe, do tej właśnie instalacji trafiają odebrane odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mycielin.
6.2.2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W 2018r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Należy jednak zaznaczyć, iż potrzeby inwestycyjne w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy dotyczą w szczególności budowy
stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki (PSZOK).
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6.2.3. Liczba mieszkańców i nieruchomości z podziałem na sposób segregacji odpadów
Komunalnych
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. – 4 875 osób,
b) łączna liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji na dzień 31.12.2018 r. – 4241 osób,
c) łączna ilość nieruchomości zamieszkałych – 1220* posesji (ilość nieruchomości
jest mniejsza niż ilość deklaracji, ponieważ dla danej nieruchomości może być przypisana
więcej niż jedna deklaracja),
d) ilość nieruchomości z zadeklarowaną selektywną zbiórką – 1239 (95% nieruchomości),
e) ilość nieruchomości z niezadeklarowaną selektywną zbiórką – 51 (5% nieruchomości).
6.2.4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych, na podstawie ewidencji ludności
stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały objęte systemem
wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy.
Tabela nr 14. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mycielin
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
20 03 01
15 01 06
15 01 07
17 01 01

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych [Mg]
Sposób
2018 r.
zagospodarowania
397,440
R12
98,200
R12
93,380
R12

17 02 03

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Tworzywa sztuczne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

2,500
22,080

16 01 03

Zużyte opony

10,680

R3

20 01 23*
15 01 01

Urządzenia zawierające freony
Opakowania z papieru u tektury
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 0121 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,260

R12

0,060
0,360

R3
R12

0,800

R12

245,180

R12

8,480

R3

0,540

D5

17 01 07

20 01 35*
20 01 36
20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

17 03 80

Odpadowa papa

1,480
1,880

R5
R12
R12
R12

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych
w pozycji R1–R11.
D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych
niż niebezpieczne.
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6.2.5. Osiągnięte przez Gminę Mycielin poziomy recyklingu:
− poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania wyniósł 29,5 %,
− poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 30,8 %,
− poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.
Osiągnięte wskaźniki są obliczone na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających
odpady komunalne.
6.3. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018r.
do 31.12.2018r.
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 436 039,37 zł.
Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31.12.2018r. ze wszystkich lat
od obowiązywania systemu tj. 1 lipca 2013r. wynosi: 31 908,73 zł. W stosunku do właścicieli
nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W przypadku nieuregulowania zaległości wykazanej
w doręczonym upomnieniu, wszczęta zostaje egzekucja należności za odpady komunalne poprzez
skierowanie tytułu wykonawczego do naczelnika urzędu skarbowego.
Podsumowując w 2018r. Urząd Gminy Mycielin wystawił 338 upomnień w celu wezwania
do uregulowania należności za odpady komunalne, natomiast do Urzędu Skarbowego skierowano
77 tytułów wykonawczych.
6.4. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Kwotę w wysokości 436 039,37 zł wydatkowano w całości na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mycielin.
7.

DROGOWNICTWO I KOMUNIKACJA

Gmina Mycielin położona jest poza głównymi szlakami komunikacji krajowej i wojewódzkiej.
Od północy gminę omija droga krajowa nr 72 (Konin – Turek – Łódź), a od zachodu droga krajowa
nr 25 (Kalisz – Konin). Główne połączenia komunikacyjne realizowane są przez Miasto Kalisz.
Gmina nie posiada połączenia kolejowego.
W układzie drogowym gminy funkcjonuje 2-stopniowa hierarchia dróg:
1) powiatowe,
2) gminne.
W 2018r. zadania realizowane w infrastrukturze drogowej obejmowały przebudowę dróg
gminnych w poniższych lokalizacjach:
− Annówka - wykonanie nakładki asfaltowej,
− Kościelec – Kolonia - przebudowa nawierzchni drogi o nawierzchni asfaltowej,
− Gadów - przebudowa nawierzchni drogi o nawierzchni tłuczniowej,
− Przyranie - przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przyranie o nawierzchni tłuczniowej
(nr działki 330 i 840/2),
− Korzeniew - przebudowa nawierzchni drogi o nawierzchni asfaltowej,
− Kościelec - przebudowa nawierzchni drogi o nawierzchni tłuczniowej.
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POMOC SPOŁECZNA

8.1. Pomoc społeczna
Instytucją polityki społecznej państwa jest pomoc społeczna, mająca na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Organizowaniem pomocy społecznej zajmują się organy administracji rządowej
i samorządowej. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określa ustawa o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.), ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),
ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2220 z późn.
zm.), ustawa z dnia 7 września 2007r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U.
z 2018r., poz. 554 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2134 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2018r.,
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1061).
Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń wychowawczych i dobrego startu reguluje kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.).
Pomoc społeczna w szczególności polega na:
−
przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń – świadczeń pieniężnych
(różnego rodzaju zasiłki) oraz świadczeń niepieniężnych (m.in. posiłki, schronienie, pogrzeby,
poradnictwo specjalistyczne);
−
pracy socjalnej jako jednego z podstawowych zadań pomocy społecznej polegającego
na pomocy osobom, rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie;
−
ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej na danym
terenie (stawianie diagnozy);
−
realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
−
rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
Statutowe zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku realizowane były przez:
−
Kierownika ośrodka,
−
dwóch pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych,
−
Głównej księgowej,
−
Asystenta rodziny
−
starszego referenta do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków
mieszkaniowych,
−
referenta do spraw świadczeń wychowawczych.
−
dwie opiekunki realizujące usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
−
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i
rodzin z grup szczególnego ryzyka (opracowana strategia na lata 2016 - 2023);
−
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
−
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i okresowych;
−
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
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przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
−
przyznawanie zasiłków w formie biletu kredytowanego;
−
opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub
rodzeństwem;
−
praca socjalna;
−
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
−
dożywianie dzieci;
−
sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
−
pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego;
−
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego CAS;
−
utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników;
−
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Do pozostałych zadań własnych gminy należy:
– przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze;
– prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
– podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
– współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.
Do zadań zleconych gminie określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach
oraz zadań wynikających z porozumień zawartych z Wojewodą Wielkopolskim i innymi jednostkami
samorządu terytorialnego oraz administracją rządową należy:
−
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
−
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną;
−
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;
−
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
−
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;
−
wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu
opiekuńczego;
−
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień
do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego.
−

−
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Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których
dochód (netto) na osobę nie przekracza:
1) dla osoby samotnie gospodarującej –701,00 zł,
2) dla gospodarstw domowych wieloosobowych na osobę w rodzinie – 528,00 zł,
3) w przypadku udzielania pomocy w ramach rządowego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej tj. odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej
jest to kwota 1 051,50 zł a dla osoby w rodzinie kwota 792,00 zł.
4) w ramach Programu FEAD kryterium dochodowe wynosi 200% kryterium dochodowego,
tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł, a w rodzinie 1 056,00 zł.
Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (ubóstwo, bezdomność,
niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocie,
długotrwała choroba, itp.).W dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina w 2018r.
wydatkowano ogółem kwotę 6 432 125,96 zł.
8.1.
Środki finansowane były z budżetu wojewody, budżetu gminy i funduszu pracy:
1) realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji z budżetu wojewody
na zadania zlecone wydatkowano kwotę 5 781 355,80 zł, na zadania własne wydatkowano
kwotę 183 212,32 zł;
2) realizacja zadań w ramach środków otrzymanych z budżetu gminy – wydatkowano kwotę
462 165,84 zł,
3) realizacja zadań w ramach środków otrzymanych z funduszu pracy wydatkowano kwotę 5
392,00 zł.
Realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:
1)
Pomoc finansowa
Zasiłki stałe
Zasiłki te otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, które
nie posiadają żadnych źródeł dochodu, a posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego
w ustawie o pomocy społecznej.
Zasiłki stałe wypłacone były 15 osobom na łączną kwotę 82 913,00 zł i są to środki z dotacji
wojewody na zadania własne.
Zasiłki okresowe
Zasiłki te zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. otrzymują osoby
z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności,
które nie posiadają własnych źródeł dochodu, a względnie posiadany dochód jest niższy
od kryterium dochodowego.
Zasiłki okresowe wypłacono 8 rodzinom na kwotę 7 639,15zł – cała kwota pochodziła
z dotacji wojewody.
Zasiłki celowe (w tym specjalne zasiłki celowe)
Zasiłek celowy jest to forma pomocy przeznaczona na zaspokojenie konkretnej potrzeby. Jest to
pomoc doraźna, jednorazowa. Udzielana jest osobom i rodzinom, które kwalifikują się do świadczeń
z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z określonym w ustawie kryterium dochodowym.
Zasiłek celowy może być przyznany na zakup odzieży i obuwia, opału, pokrycie kosztów leczenia,
itp. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie rzeczowej. Jest to na przykład odbiór
artykułów spożywczych ze sklepu, zakup i dostarczenie opału do miejsca zamieszkania
podopiecznego, itp. Ten rodzaj pomocy adresowany jest głównie do osób starszych, samotnych,
schorowanych jak również do rodzin, w stosunku do których istnieje podejrzenie wykorzystania
pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
Przesłanką pozwalającą na przyznanie zasiłku celowego jest spełnianie przez osobę ubiegającą się
o pomoc kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy przy jednoczesnym wystąpieniu
jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy, np. bezrobocia, długotrwałej choroby,
niepełnosprawności, rodzina niepełna, rodzina wielodzietna, itd.
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Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Wyznacznikami ustalenia wysokości zasiłku są
– z jednej strony – sytuacja materialna wnioskodawcy i cel, na który zasiłek jest przeznaczony,
a z drugiej strony – możliwości finansowe ośrodka pomocy społecznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium
dochodowego może być przyznana pomoc finansowa w postaci specjalnego bezzwrotnego zasiłku
celowego. Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 100% kryterium dochodowego dla danej
rodziny ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zasiłki celowe specjalne udzielane
są osobom i rodzinom, które nie kwalifikują się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
a przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej spowodowanej,
np. nagłą chorobą, bezrobociem itp. Podstawą do udzielenia pomocy jest wystąpienie szczególnie
uzasadnionej okoliczności.
Zasiłki celowe wypłacono dla 8 rodzin na kwotę 3 350,00 zł ze środków budżetu gminy;
Zasiłki specjalne celowe wypłacono dla 4 rodzin na kwotę 1 400,00 zł ze środków budżetu gminy.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 15 osób pobierającym zasiłki stałe, i 9 osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatkowano na ten cel
kwotę 17 137,44 zł w tym 9 675,27 zł to środki z dotacji na zadania zlecone, kwota 7 462,17 zł
z dotacji na zadania własne.
Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
W 2018 roku z uwagi na stan zdrowia 2 osoby z terenu naszej gminy przebywały w domach pomocy
społecznej zgodnym z rodzajem schorzenia. Są to osoby samotne, wymagające stałej, całodobowej
opieki.
Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 63 689,30 zł – środki własne gminy. Gmina
pokryła różnicę miedzy kosztem utrzymania mieszkańca, a posiadanym dochodem własnym tego
mieszkańca.
Usługi opiekuńcze
W celu zabezpieczenia usług dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, względnie osób
posiadających rodziny, które z uwagi na pracę zawodową lub odległość zamieszkiwania nie są
w stanie zapewnić opieki najbliższym zabezpieczono pomoc 2 osobom w formie usług opiekuńczych
/sąsiedzkich/ świadczonych przez 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie przez Ośrodek.
Łączna kwota na usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ wyniosła 17 937,89 zł – środki własne gminy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wprowadzono 1 marca 2018r. dla 1 osoby w ilości 208 godzin ze środków na zadania zlecone
wojewody na kwotę 12 480,00 zł
Ubezpieczenia zdrowotne
W 2018 roku do GOPS w Mycielinie z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym
wystąpiło 6 osób. Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych wydano 5 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej.
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 180 z późn. zm.).
W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny, wypłacono dodatków mieszkaniowych
na łączną kwotę 1 795,45 zł, kwota ta pochodziła ze środków własnych gminy.
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Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana była w formie posiłku
i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywność dla 122 osób na kwotę 62 500,00 zł.
Na posiłki w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49 305,00 zł (liczba posiłków 9861)
liczba uprawnionych dzieci 67, na posiłki bez konieczności wydawania decyzji uprawnione było
1 dziecko wydatkowano kwotę 800,00 zł (liczba posiłków 160) a na zasiłki celowe na zakup żywności
wydatkowano kwotę 12 395,00 zł dla 83 osób.
Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości
37 500,00 zł, a kwota 25 000,00 zł to środki własne gminy (40% to środki własne, a 60%
to dotacja).
Dożywianiem w szkole objęto 68 dzieci w:
−
Szkole Podstawowej w Mycielinie;
−
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kościelcu;
−
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dzierzbinie - Kolonii;
−
Szkole Podstawowej w Korzeniewie;
−
Zespole Przedszkolnym w Korzeniewie.
Łączny koszt Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w 2018 roku
62 500,00 zł.

Pomoc w ramach programu unijnego „FEAD”

Mieszkańcy Gminy Mycielin korzystali z pomocy unijnego programu FEAD, w ramach, którego
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotne, niepełnosprawne otrzymały
dodatkową pomoc w formie artykułów spożywczych.
Pomoc w tej formie otrzymały 83 rodziny liczba osób (w rodzinie 268) z Gminy Mycielin,
rozdysponowano 13 792,74 kg żywności. Partycypacja Gminy w kosztach wynosiła łącznie
1 215,00 zł.
Asystent rodziny
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 998 z późn. zm.) wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny.
Jest to nowe rozwiązanie i w założeniu ma ono pełnić inną rolę niż pracownik socjalny.
Asystent ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas pracy
powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Jego rola polega
na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Potrzeba jego zatrudnienia ustaje
wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji
opiekuńczo – wychowawczych. Asystent może zostać skierowany zarówno do rodzin biologicznych
jak i zastępczych - spokrewnionych. Rodzin pozostających pod opieka asystenta nie może być więcej
niż 15. Ustawa zobowiązuje asystentów m.in. do sporządzania planów pracy, ocen sytuacji rodziny
oraz opinii na potrzeby sądu. W świetle cytowanej Ustawy, rola asystenta polega na całościowym
wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę
stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary
we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces
prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym celem jego pracy jest pomoc rodzinie
w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece
zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności
życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Jego praca powinna wspomagać rozwój
kompetencji wszystkich członków rodzin - rodziców i dzieci, czemu będzie sprzyjało indywidualne
podejście do rodziny i jej problemów. W sytuacji gdy dojdzie, mimo wszystko, do czasowego
umieszczenia dzieci poza rodziną biologiczną, praca asystenta z rodziną musi być kontynuowana.
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Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z rodziną w miejscu zamieszkania, ale również
współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym
za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu oraz sądu.
W 2018r. w GOPS pracował jeden asystent rodziny, który swoim nadzorem objął
15 rodzin, w których wychowywało się 36 dzieci. Koszt zadania wynosił 45 851,16 zł (w tym dotacja
13 709,00 zł, środki własne 26 750,16 zł).
Dodatkowo pozyskano środki z Funduszu Pracy w kwocie 5 392,00 zł.
W roku 2018 w pieczy zastępczej z terenu gminy nie umieszczono żadnego dziecka.
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2018 roku
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu na ich
rodzaj, formę oraz źródło finansowania):
− liczba rodzin 76, liczba osób w rodzinach 220, z tego świadczenia pieniężne - liczba rodzin
45, liczba osób w rodzinach 108, świadczenia niepieniężne (posiłki, pomoc rzeczowa,)
- liczba rodzin 42, liczba osób w rodzinach 171
− praca socjalna – liczba rodzin 48, liczba osób w rodzinach 123
− pomoc z programu FEAD (artykuły żywnościowe) – liczba rodziny 83 liczba osób
w rodzinach 268.
Główne powody przyznania pomocy:
−
ubóstwo – 44 rodziny – 167 osób,
−
bezdomność – 0 osób,
−
potrzeba ochrony macierzyństwa – 6 rodzin – 28 osób, w tym wielodzietność 2 rodziny
- 12 osób,
−
bezrobocie – 8 rodzin – 22 osoby,
−
niepełnosprawność – 38 rodzin – 86 osób,
−
długotrwała lub ciężka choroba - 7 rodzin – 13 osób,
−
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 12 rodzin – 45 osób,
−
rodziny niepełne – 6 rodzin – 19 osób,
−
rodziny wielodzietne – 3 rodziny – 15 osób,
−
alkoholizm- 2 rodziny – 8 osób,
−
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 0 osób.
2)
Świadczenia niematerialne
Świadczenia niematerialne realizowane są bez wypłaty środków pieniężnych na rzecz
uprawnionych.
Formy najczęściej udzielanej pomocy:
−
praca socjalna jest jednym z podstawowych zadań pomocy społecznej i jest zadaniem
własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Świadczona jest w celu poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami
i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności, samodzielności życiowej
oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Pracą socjalną
obejmowane są osoby i rodziny niezależnie od posiadanego przez nie dochodu;
−
poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne, rodzinne, udzielane
osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód;
−
interwencja kryzysowa - działania podejmowane w celu zapobiegania lub pogłębiania się
występujących w rodzinach dysfunkcji, w tym tak groźnego zjawiska jak przemoc;
−
udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni,
schronisku;
−
przyznanie niezbędnego ubrania poprzez dostarczenie bielizny, odzieży, obuwia
odpowiednich do pory roku;
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przyznanie jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która we własnym zakresie nie może
go sobie zapewnić, pomoc może być doraźna lub okresowa;
−
pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w formie zakupu posiłku w placówkach opiekuńczo
- wychowawczych i szkołach;
−
sprawienie pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego;
−
przyznanie osobie z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, która wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, pomocy w formie usług opiekuńczych. Usługi obejmują
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez
lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. GOPS
ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz – na podstawie odpowiednich uchwał
– odpłatność.
W 2018 roku kontynuował działalność Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem
Wójta Gminy Mycielin. Celem Zespołu jest zintegrowanie działań służb i instytucji na rzecz
przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Mycielin.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: szkoły, policji, ośrodka zdrowia,
ośrodka pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
stowarzyszenia, kuratorzy, prokurator. W 2018 roku do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło
9 Niebieskich Kart. Pomocą objęto 8 rodzin, w których zamieszkiwało 48 osób – wszczęto
9 procedur. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska
Karta — A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania, przekazał członkom
Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się posiedzenie – liczba posiedzeń ZI - 44
Prace zespołu obejmowały:
−
diagnozę, plan pomocy, podział działań,
−
ewaluację działań i monitoring rodziny,
−
określenie efektów działań, decyzję o zakończeniu pracy zespołu.
W 2018 roku zakończono procedurę Niebieskich Kart w przypadku 1 rodziny bowiem
po przeanalizowaniu sytuacji ustalono, że okoliczności świadczą o ustaniu przemocy w rodzinie
i było uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy. W przypadku
11 rodzin nie zakończono procedury Niebieskiej Karty.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na kwotę 344,97 zł
W roku ubiegłym nie było potrzeby odbierania dzieci z rodziny w trybie art. 12a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Z przebiegu spotkań zespołu wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet – szybki i pełny
przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych
i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających wzajemnie.
−

Realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2220 z późn.
zm.) utworzyła nowy system wsparcia dla rodziny. Weszła ona w życie z dniem 1 maja 2004r.
Wymienia cztery grupy świadczeń: pierwszą stanowi zasiłek rodzinny z systemem dodatków, drugą
świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy), trzecią jest jednorazowa zapomoga, czwartą świadczenie rodzicielskie.
Wydatkowano łącznie 1 971 021,14 zł na poszczególne zadania.
Zasiłek rodzinny z systemem dodatków:
Zasiłek rodzinny
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi
prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny
przysługuje do ukończenia 18 roku życia, lub 21 roku
życia jeśli uczy się w szkole ponadpodstawowej, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole
lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
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niepełnosprawności. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego to:
674,00 zł i 764,00zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Na zasiłki rodzinne: wydatkowano kwotę 627 541,33 zł - 5549 świadczeń.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł, kiedy dochód nie przekracza kryterium
dochodowego /674,00 zł i 764,00zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego/w
terminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
W 2018r. w. dodatek wypłacono w kwocie 22 900,63 zł - 37 świadczeń.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego. Okres wypłaty dodatku
nie może być dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli
uprawniony sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
albo 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
Wydatkowano kwotę 45 132,12 zł - 123 świadczeń.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. pannie, kawalerowi, osobie pozostającej
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobie rozwiedzionej, wdowie, wdowcowi,
jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka drugiego z rodziców dziecka
ponieważ: 1. Drugi z rodziców dziecka nie żyje, 2. Ojciec dziecka jest nieznany, 3. Powództwo
o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł
na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł,
nie więcej jednak niż 160, 00 zł na wszystkie dzieci.
Wydatkowano kwotę 32 930,16 zł - 186 świadczeń.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją
lub kształceniem dziecka. Wysokość dodatku uzależniona jest od wieku dziecka. Przysługuje
w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, a na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110,00 zł.
Wydatkowano kwotę 28 038,96 zł 268 świadczeń.

−

−

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek wypłacany jest jednorazowo.
Jego wysokość to 100,00zł na każde dziecko. Wydatkowano kwotę 30 269,31 zł - 303 świadczeń.
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły w wysokości 113,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 813,02 zł - świadczeń 20.
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
w wysokości 69,00 zł. Wydatkowano kwotę 55 492,80 zł - świadczeń 843.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie w wielodzietnej
Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione
do zasiłku rodzinnego. Wydatkowano kwotę 55 097,76 zł - świadczeń 607.
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Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny:
Świadczenie to przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności
zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 184,42 zł miesięcznie.
Wydatkowano kwotę 196 976,00 zł - świadczeń 1 248.
Świadczenia pielęgnacyjne:
Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne
przysługiwało w wysokości 1477,00 zł miesięcznie.
Wydatkowano kwotę 395 765,00 zł - świadczeń 269.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie przysługuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym najbliższym członkiem rodziny
w wysokości 620,00zł. Wydatkowano kwotę 37 323,00 zł - świadczeń 77.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000,00 zł
na jedno dziecko. Zapomoga ta przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu
albo opiekunowi faktycznemu zależnie od ich dochodów /kryterium dochodowe 1 922,00 zł/.
Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego prawną opieką faktyczną albo dziecka
przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia
nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wydatkowano kwotę 42 000,00 zł świadczeń 42.
Świadczenia rodzicielskie
Od stycznia 2016r. realizowane jest nowe zadanie – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie
rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Wydatkowano kwotę 158 325,00 zł - świadczeń 170.
Świadczenia „Za Życiem”
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przyznawane na podstawie zmiany
do ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (Dz. U.
z 2019r., poz.473). Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie
w wysokości 4000zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w rodzinie. W 2018 roku
nie złożono wniosku o wypłatę w/w świadczenia.
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za osoby uprawnione do świadczenia
pielęgnacyjnego, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy
Suma odprowadzonych składek do ZUS i KRUS wyniosła 85 282,00 zł - świadczeń 284.
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Wydatki w zakresie zasiłków dla opiekuna
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2017r.,
poz. 2092) wprowadziła zasiłek dla opiekuna /bez względu na osiągane dochody rodziny/.
Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym, którym z dniem 30 czerwca 2013r., z mocy ustawy
wygaszono nabyte prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Wydatkowano kwotę 6 440,00 zł - 12 świadczeń.
Realizacja zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2018r., poz.554 z późn. zm.) określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych
do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja
prowadzona przez komornika jest bezskuteczna oraz zasady postępowania w sprawach przyznania
i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

−

Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –
bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.
Wydatkowano kwotę 77 300,00 zł - 175 świadczeń.
Wydatkowano kwotę na koszty obsługi w/w zadań ogółem 74 424,96 zł, w tym: kwotę
54 957,15 zł z dotacji na zadania zlecone i kwotę 19467,81 zł z środków własnych gminy.
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:
złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 kk;
−
informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec skarbu państwa;
−
przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej, stosownie do art. 8a
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
−
przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń;
−
przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego;
−
wezwania na wywiad alimentacyjny;
−
wniosek o przyłączenie do egzekucji;
−
wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych;
−
informacja o działaniach;
−
zobowiązywanie dłużnika do zarejestrowania w PUP;
−
informowanie PUP o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego;
−
odbieranie oświadczenia majątkowego;
−
kierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy.
−

Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych – Rodzina 500+.
Dnia 1 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków
związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych.
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Świadczenie wychowawcze przysługuje:
−
matce,
−
ojcu,
−
opiekunowi faktycznemu dziecka,
−
opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu
na osiągane dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko
pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które określają warunki programu 500+. Zasiłek
na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny
nie przekracza 800 zł lub nie więcej niż 1 200 zł, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie posiada
orzeczenie o niepełnosprawności.
Na realizację zadania w 2018 roku wydatkowano kwotę 3 626 433,76 zł z tego świadczenia
wychowawcze 3 571 967,00 zł, a koszty obsługi 54 466,76 zł. są to środki w całości z dotacji na
zadania zlecone.
W 2018 roku złożono 452 wnioski w tym 15 drogą elektroniczną. Na podstawie wniosków wydano
439 decyzji. Świadczenia wypłacono 596 dzieciom.
Dobry Start 300+
W 2018 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018r., w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r., poz.1061) wprowadzono
świadczenie jednorazowe w wysokości 300,00 zł przysługujące w związku z rozpoczęciem przez
dziecko roku szkolnego /bez względu na dochód rodziny/
Liczba złożonych wniosków wyniosła 418, w tym 17 drogą elektroniczną. Wydano 418 informacji
o przyznaniu świadczenia.
Wydatkowano na świadczenia kwotę 181 080, 00 zł dla 584 dzieci, w tym koszty obsługi wyniosły
5 880,00 zł. Wydatkowane środki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
W 2018 roku wydano 52 karty tradycyjne i 24 karty elektroniczne z budżetu wojewody
na obsługę karty dużej rodziny otrzymano kwotę 134,01 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Na utrzymanie Ośrodka w 2018 roku w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 447 261,19 zł,
z tego 281 400,19zł pochodzi ze środków własnych, a 165 861,00 zł to środki z budżetu państwa.
Środki te przeznaczone były na płace pracowników wraz z pochodnymi, wydatki na szkolenia,
doposażenie, zakup sprzętu biurowego i artykułów biurowych, delegacje, badania lekarskie, telefony,
Internet. Dodatkowo dla 2 pracowników socjalnych otrzymano dotację w kwocie 6 000,00 zł
na realizację dodatku „250 zł”.
Część wydatków jest regulowana ze środków otrzymywanych na utrzymanie ze świadczeń
rodzinnych i wychowawczych
Potrzebą w zakresie pomocy społecznej jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia pracowników
socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.), należy dążyć do zatrudnienia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż
50 rodzin i osób samotnie gospodarujących lub na 2000 mieszkańców, w pełnym wymiarze czasu
pracy, nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.
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Oprócz ww. działań prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej Gminy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mycielinie w 2018r. współpracował z:
−
Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – poprzez typowanie osób do prac społecznie
użytecznych i robót publicznych oraz kierowanie osób długotrwale korzystających z pomocy
społecznej na kursy zawodowe w celu nabycia kwalifikacji zawodowych, ułatwiających
podjęcie pracy. W roku 2018 z prac społecznie użytecznych skorzystało łącznie 2 osoby.
Wydatkowano kwotę 1 580,80 zł.
−
Współpraca z Policją – związana była z problematyką rodzinną oraz dotyczyła działań
podejmowanych na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, przemocy w rodzinie.
We wszystkich przypadkach pracownicy socjalni starali się nawiązać kontakt za wskazanymi
środowiskami i udzielali stosownego wsparcia. Otrzymano też 25 Niebieskich, na podstawie
których wszczęto 76 procedur.
−
Współpraca z Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
współpraca tutejszego Ośrodka dotyczyła przede wszystkim działań zmierzających
do podjęcia leczenia odwykowego przez podopiecznych tut. Ośrodka.
−
Współpraca ze szkołami na terenie Gminy – ma trwały charakter i związana jest
w szczególności z dożywianiem dzieci uczęszczających do szkół. Na początku każdego roku
szkolnego zawierane są porozumienia pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
a szkołami (przedszkolami) dotyczące zasad dożywiania. Ponadto w zakresie dzieci
wymagających dożywiania prowadzona jest na bieżąco ścisła współpraca z dyrektorami szkół,
wychowawcami i pedagogami szkolnymi dotycząca wskazywania dzieci, które jeszcze
dodatkowo powinny być dożywiane, w ramach art. 6a ustawy o ustanowieniu Programu.
−
Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Kaliszu – dotyczy kierowania wniosków
o przyznawanie kuratorów dla rodzin niewydolnych wychowawczo oraz spraw związanych
z umieszczaniem mieszkańca naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej bez jego zgody.
−
Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu – w celu ustalania okresów
zatrudnienia dla osób korzystających z pomocy w formie świadczeń pielęgnacyjnych.
W imieniu podopiecznych przygotowujemy niezbędne dokumenty osobom ubiegającym się
o przyznanie świadczeń rentowych i emerytalnych.
−
Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – w zakresie wdrażania
i realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzicom biologicznym
niewydolnym wychowawczo jak i rodzinom zastępczym.
Pracownicy Ośrodka zobligowani są również do sporządzania licznych sprawozdań
wymaganych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej oraz rozliczania dotacji z realizacji zadań własnych i zleconych.
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BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego.
Gmina Mycielin wspiera także działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo
publiczne – Komenda Miejska Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe - Ochotnicza Straż Pożarna.
9.1.

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochrona zdrowia, życia i mienia mieszkańców gminy jest priorytetowym zadaniem
samorządu gminnego. Gmina Mycielin dokłada wszelkich starań w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców.
W 11 jednostkach OSP działa 450 strażaków ochotników. Niosą oni pomoc głównie podczas
pożarów, wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń. Wszystkie jednostki są wyposażone
w podstawowy sprzęt gaśniczy, w tym w samochody.
OSP w Mycielinie działa w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa.
Tabela nr 15. Jednostki OSP
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

NAZWA
JEDNOSTKI

OSP
DANOWIEC

OSP
DZIERZBIN
OSP
GADÓW

OSP
KORZENIEW

OSP
KOŚCIELEC

LICZBA
DRUHÓW

28

54

25

44

35

ZESTAWIENIE SIŁ
I ŚRODKÓW

OSIĄGNIĘCIA

Samochód pożarniczy, Udział w gminnych zawodach
pilarka spalinowa,
pożarniczych
agregat prądotwórczy,
- zajęcie XI miejsca
motopompa
Samochód pożarniczy, Udział w gminnych zawodach
agregat prądotwórczy,
pożarniczych
pilarka spalinowa,
- zajęcie VII miejsca
motopompa
Samochód pożarniczy, Udział w gminnych zawodach
pilarka spalinowa,
pożarniczych
motopompa
- zajęcie VIII miejsca
Samochód pożarniczy Udział w gminnych zawodach
- 2 szt., piła ratownicza
pożarniczych
do szyb klejonych,
- zajęcie I miejsca,
agregat prądotwórczy,
udział w powiatowych
przenośny zestaw
zawodach sportowo
oświetleniowy,
pożarniczych
motopompa
Samochód pożarniczy,
agregat prądotwórczy, Udział w gminnych zawodach
przenośny zestaw
pożarniczych
oświetleniowy,
- zajęcie X miejsca
motopompa
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7.

8.

OSP
KUSZYN

OSP
MYCIELIN

OSP
PRZYRANIE

71

32

88

24

OSP
SŁUSZKÓW
9.

46

10.

OSP
STROPIESZYN

11.

OSP
ZAMĘTY

33

41

Samochód pożarniczy, Udział w gminnych zawodach
pilarka spalinowa,
pożarniczych
agregat prądotwórczy,
- zajęcie VI miejsca
motopompa

Samochód pożarniczy
- szt. 2, pilarka
spalinowa, agregat
prądotwórczy,
motopompa

Udział w gminnych zawodach
pożarniczych
- zajęcie II miejsca
Wyjazdy szkoleniowe, udział
w akcjach ratowniczych,
udział w konkursie wiedzy
o pożarnictwie, pokaz
sprzętu ratowniczo gaśniczego
dla uczniów.

Samochód pożarniczy, Udział w gminnych zawodach
pilarka spalinowa,
pożarniczych
agregat prądotwórczy,
- zajęcie IV miejsca
Motopompa
Samochód pożarniczy, Udział w gminnych zawodach
pilarka spalinowa,
pożarniczych
agregat prądotwórczy,
zajęcie II i V miejsca
motopompa,
wózek wężowy
Samochód pożarniczy, Udział w gminnych zawodach
pilarka spalinowa,
pożarniczych
agregat prądotwórczy,
- zajęcie III miejsca
motopompa
Samochód pożarniczy, Udział w gminnych zawodach
pilarka spalinowa,
pożarniczych
agregat prądotwórczy,
- zajęcie I i IX miejsca
motopompa

W 2018r. w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania:
1) Wykonanie placu zabaw przy strażnicy OSP Kuszyn – plac zabaw o nawierzchni
piaskowej, ogrodzony płotem wraz z furtką, zamontowane urządzenia: huśtawka podwójna,
karuzela tarczowa pająk, sprężynowiec zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, łąka, regulamin.
2) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem
na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków – roboty budowlane – rozbiórka dachu
i schodów wewnętrznych wraz z częścią stropu. Wykonanie nadbudowy wraz z nową
konstrukcją dachu i pokryciem. Wykonanie stropu oraz schodów – roboty murarskie
wewnętrzne. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, roboty wykończeniowe posadzki
z płytek i paneli, malowanie ścian. Ocieplenie budynku wraz z wyprawą elewacyjną.
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej – oświetlenie pomieszczeń + oświetlenie
przeciwpożarowe. Wykonanie ogrzewania - nagrzewnice wewnętrzne.
3) Remont budynku Strażnicy OSP Kuszyn – wymiana podłóg, malowanie ścian i sufitów,
montaż centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, wyprawa elewacyjna, wymiana drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych, wymurowanie kominów.
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4) Remont budynku Strażnicy OSP Dzierzbin – wymiana drzwi i okna przy wejściu,
wyprawa elewacyjna, malowanie pomieszczeń i sufitów, odrestaurowanie podłogi
oraz boazerii i sufitów drewnianych.
11.2.

Ochrona zdrowia

W 2018r. w Gminie Mycielin podejmowano wiele działań na rzecz ochrony zdrowia
mieszkańców, poprawy jakości ich życia oraz łatwiejszego dostępu do specjalistycznych badań
profilaktycznych, aby zmniejszyć ryzyko zachorowań.
Podobnie jak w latach ubiegłych nawiązana była współpraca z instytucjami zajmującymi się
organizacją bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się organizowane badania: mammografie.
1. Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Kobiet
z przedziału wiekowego 50 – 69 lat (przebadano 32 kobiety),
2. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN.

10.

EDUKACJA PUBLICZNA

Samorząd gminny dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i młodzieży najlepszą
możliwą pomoc w budowaniu ich i naszej przyszłości. Stara się poszerzać i rozbudowywać ofertę,
a dodatkowe, niełatwe zadania stawiają przed samorządem kolejne reformy edukacji.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r.,
poz. 996 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo - profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
lub placówki.
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Mycielin była organem prowadzącym:
− Szkołę Podstawową w Mycielinie,
− Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzierzbinie - Kolonii, w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie - Kolonii i Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Dzierzbinie - Kolonii,
− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa
w Kościelcu i Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kościelcu,
− Szkoły Podstawowej w Korzeniewie,
− Zespół Przedszkolny w Korzeniewie, w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Korzeniewie i Publiczne Przedszkole Samorządowe w Przyraniu.
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Tabela nr 16. Stan organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 31.12.2018r.
Typ przedszkola

Liczba placówek

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Publiczne Przedszkola Samorządowe

4

7

142

Oddziały przedszkole przy szkołach

1

1

9

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

L.p.

Wyszczególnienie

1

Zespół Przedszkolny w Korzeniewie

3

59

2

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Dzierzbinie-Kolonii
( wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Dzierzbinie - Kolonii)

2

42

3

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kościelcu
( wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Kościelcu)

2

41

4

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mycielinie

1

9

8

151

Ogółem

Poniżej „0”

„0”

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

4,05

80

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

3,95

71

8,00

151

Ogółem

Tabela nr 17. Stan organizacji szkół podstawowych
Liczba placówek
Szkoły podstawowe

4

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

29

382

+ 2 oddziały klas gimnazjalnych

41
423

L.p.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa w Mycielinie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

8

95
( + 9 oddział

+ 1 oddział przedszkolny

przedszkolny)

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie-Kolonii

8

113

Szkoła Podstawowa w Kościelcu

7

109

6
(+2 oddziałów klas
gimnazjalnych)
29
+ 1 oddział przedszkolny
+2 oddziały klas
gimnazjalnych

65
(+41 oddziałów klas
gimnazjalnych)
382
+ 9 oddział przedszkolny
+ 41 oddziałów klas
gimnazjalnych

( wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii)
( wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu)

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Ogółem
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L.p.

1

6

3

4

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa
w Mycielinie
Szkoła Podstawowa
im. Szarych Szeregów
w Dzierzbinie-Kolonii

( wchodząca w skład Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego
w Dzierzbinie-Kolonii)

Szkoła Podstawowa
w Kościelcu

( wchodząca w skład Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego
w Kościelcu)

Szkoła Podstawowa
w Korzeniewie

74

Liczba
oddziałów

8

95

I

II

III

IV

V

III
klasa
VI VII VIII gimnazj
alna

+ 1 oddział
przedszkolny

+ 9 oddział
przedszkolny

12

12

14

6

17

17

8

113

14

12

10

19

25

8

7

109

12

14

0

24

16

16

14

13

10

10

0

9

16

0

9

11

41

48

48

24

58

74

41

45

44

41

6

2 oddziały klas
gimnazjalnych

29

Ogółem

Liczba
uczniów

+1 oddział
przedszkolny
+2 oddziały klas
gimnazjalnych

65

+ 41 oddziałów
klas gimnazjalnych

11

11

6

14

382
+ 9 oddział
przedszkolny
+ 41 oddziałów
klas
gimnazjalnych
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Tabela nr 18. Zatrudnienie w placówkach oświatowych
Wyszczególnienie

Liczba stosunków pracy nauczycieli
Bez stopnia

Stażysta

Kontraktowy

2

3

4

5

55

0

1

6

16

32

41

0

1

3

5

32

11,89

0,00

0,94

1,45

0,85

8,65

66,89

0,00

1,94

7,45

16,85

40,65

3

1

0

1

1

0

Liczba

0

0

0

0

0

0

w tym etatu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem etaty:

3,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

Zatrudnieni w pełnym wymiarze

0

0

0

0

0

0

Liczba

0

0

0

0

0

0

w tym etatu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

Liczba

0

0

0

0

0

0

w tym etatu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem etaty:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zatrudnieni w pełnym wymiarze

58

1

1

7

17

32

Liczba

41

0

1

3

5

32

w tym etatu

11,89

0,00

0,94

1,45

0,85

8,65

69,89

1,00

1,94

8,45

17,85

40,65

Zatrudnieni w pełnym wymiarze
Stopień doktora
Liczba
lub doktora
Zatrudnieni
habilitowanego, dyplom w niepeł.
ukończenia studiów
wymiarze
w tym etatu
magisterskich
i przygotowanie
pedagogiczne
Razem etaty:
Dyplom ukończenia
studiów magisterskich
bez przygotowania
pedagogicznego,
dyplom ukończenia
wyższych studiów
zawodowych i
przygotowanie
pedagogiczne
Dyplom ukończenia
wyższych studiów
zawodowych bez
przygotowanie
pedagogicznego,
dyplom ukończenia
kolegium
nauczycielskiego.
Dyplom ukończenia
kolegium języków
obcych

Zatrudnieni w pełnym wymiarze
Zatrudnieni
w niepeł.
wymiarze

Zatrudnieni
w niepeł.
wymiarze

Razem etaty:

Zatrudnieni w pełnym wymiarze

Pozostałe kwalifikacje

Ogółem

Mianowany Dyplomowan
y
6
7

Ogółem

1

Zatrudnien
i w niepeł.
wymiarze

Zatrudnien
i w niepeł.
wymiarze

Razem etaty:
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Tabela nr 19. Struktura stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mycielin
Bez stopnia
Wyszczególnienie
SP w Korzeniewie
SP w Mycielinie
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w DzierzbinieKolonii
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Kościelcu
Zespół
Przedszkolny
w Korzeniewie
Razem

Zatrudn
w niepeł.
wymiarze

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

Zatrudn.
w pełnym
wymiarze

Zatrudn.
w niepeł.
wymiarze

Zatrudn.
w pełnym
wymiarze

Zatrudn.
w niepeł.
wymiarze

Zatrudn.
w pełnym
wymiarze

Zatrudn.
w niepeł.
wymiarze

Zatrudn.
w pełnym
wymiarze

Zatrudn.
w niepeł.
wymiarze

Zatrudn.
w pełnym
wymiarze

Zatrudn.
w niepeł.
wymiarze

Zatrudn.
w pełnym
wymiarze

0
0

0
0

1
0

0
0

3
0

1
2

2
0

3
5

1
13

13
7

7
13

17
14

0

0

0

0

0

2

1

4

8

4

9

10

0

0

0

0

0

1

1

4

6

7

7

12

0

1

0

1

0

1

1

1

4

1

5

4

0

1

1

1

3

7

5

17

32

32

41

58

Tabela nr 20. Uczniowie/etat nauczycielski
2018/2019
Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa
w Korzeniewie
SP w Mycielinie
Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Dzierzbinie - Kolonii
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu
Zespół Przedszkolny w Korzeniewie

Liczba etatów
nauczycieli

Uczniowie/etat
nauczycielski

20,01

106 / 20,01 = 5,29735

17,33

104 / 17,33 = 6,00115

12,59

155 / 12,59 = 12,31136

14,34
5,62

150 / 14,34 = 10,46025
59 / 5,62 = 10,49822

Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i placówek oświatowych to jedno
z najważniejszych zadań. Gmina Mycielin ponosi znaczny wysiłek finansowy w obszarze edukacji,
bowiem ustawodawstwo precyzyjnie określa wymagania ilościowe, do których należą zapewnienie
odpowiedniego poziomu wynagrodzeń nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego
oraz zapewnienie wydatków na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
Ponadto koszty stałe utrzymania placówek oświatowych zajmują również znaczące miejsce
w gminnym budżecie. Z założeń rozporządzenia MEN wynika, że subwencja oświatowa
dla samorządów powinna zaspokajać wydatki na realizację gminnych zadań oświatowych,
w szczególności na bieżącą działalność szkół podstawowych, nie uwzględniając oczywiście
przedszkoli, dowozu uczniów, świetlic i stołówek. Założenia te nie mają pokrycia w rzeczywistości.
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PROMOCJA, KULTURA I SPORT

Głównym celem podejmowanym przez Gminę działań promocyjnych jest budowanie
wizerunku Gminy. Ważnym elementem wszelkich działań jest właściwe oznakowanie wszelkich
inicjatyw i przedsięwzięć gminnych.
W 2018r. w Gminie Mycielin zorganizowane szereg różnych przedsięwzięć i wydarzeń, które
miały na celu integracje mieszkańców, edukacje i wspólne spędzanie czasu wolnego. Największym
wydarzaniem ubiegłego roku był zorganizowany w pierwszą niedzielę sierpnia 2018r. XI Turniej
Sołectw Gminy Mycielin. Tego dnia park w Słuszkowie był obowiązkowym punktem na mapie
wydarzeń kulturalnych. Festyn rozpoczął się od występu zespołu folklorystycznego Korzeniewianki
oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Mycielinie. Po koncercie naszej
muzycznej formacji, scena należała do pań z zespołu Ale Babki z Kościelca, które swoim występem
zakończyły część artystyczną festynu. Po tym nadszedł czas na zmagania sołectw w zaplanowanych
konkurencjach sportowych. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn reprezentujące sołectwa: Zamęty,
Stropieszyn, Danowiec, Przyranie Bogusławice, Słuszków, Mycielin, Gadów, Korzeniew oraz
połączone sołectwa Kościelec i Kościelec-Kolonia. Zgromadzona publiczność dopingowała
startujące zespoły w pięciu konkurencjach: zwijanie węża strażackiego, strącanie pachołków,
ciuciubabka, rynienka oraz slalom z piłką do unihokeja. Rywalizacja była zacięta i przyniosła widowni
oraz samym drużynom wiele emocji. Po podsumowaniu turnieju, jego zwycięzcą zostało sołectwo
Słuszków, drugie miejsce zajęło sołectwo Korzeniew, a trzecie Bogusławice.
W dalszej części programu, publiczność oglądała pokaz Zgromadzenia Wojów i Rycerzy Grodu
Tura. Grupa pasjonatów zaprezentowała obozowisko, stroje oraz uzbrojenie jakie używali nasi
przodkowie. Każdy zainteresowany mógł przymierzyć średniowieczną zbroję, powalczyć z wojem
oraz ulepić garnek z gliny.
Głównym punktem festynu był koncert zespołu MIG. Ich występ zgromadził liczną publiczność,
która przez godzinę bawiła się w rytmach największych hitów grupy. Na zakończenie artyści nie
szczędzili fanom autografów. Zainteresowani mogli zrobić sobie z wokalistami zdjęcie i otrzymać
płytę zespołu. Czwórka rodzeństwa zagrała bardzo fajny koncert, po którym roztańczona i w
dobrych nastrojach widownia mogła dalej bawić się podczas zabawy tanecznej pod chmurką. Tą ok.
godz. 22 przerwał barwny pokaz sztucznych ogni. Na pięć minut niebo nad Słuszkowem rozświetlały
fajerwerki. Widowisko to podobnie jak inne atrakcje cieszyło się dużym zainteresowaniem.
I choć była to ostatnia część programu do końca zabawy tanecznej pod scena nadal bawiła się duża
grupa mieszkańców gminy i nie tylko.
Festyn jest okazją do integracji lokalnej społeczności oraz miejscem zabawy i sportowej rywalizacji.
Każdego roku staramy się aby był wyjątkowy i zapewniał wszystkim tylko pozytywne emocje. Aby
sprostać tym zamierzeniom podobnie jak w zeszłym roku mogliśmy liczyć na wsparcie sponsorów,
pomoc pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz druhów z OSP z terenu Gminy.
W 2018r. Gmina Mycielin wspólnie z Powiatem Kaliskim świętowała 100.Rocznicę
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji zaplanowano 12 koncertów patriotycznych
„Artyści dla Niepodległości 1918 – 2018”, które zorganizowane zostały we wszystkich jedenastu
gminach powiatu kaliskiego.
Obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zainaugurował
w dniu 25 stycznia 2018r.. w Brzezinach w Restauracji Leśny Dwór koncert „Artyści
dla Niepodległości”, podczas którego dla licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali się
Artyści Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Koncert w Brzezinach rozpoczął świętowanie odzyskania Niepodległości, które będzie trwało cały
rok. Koncert Finałowy zaplanowany został na dzień 11 listopada br. w Kaliszu.
Na tę wyjątkową okazję wspólnego świętowania tego radosnego Jubileuszu przygotowywany
został również w Gminie Mycielin koncert patriotyczny, który odbył się w dniu 24 sierpnia 2018r.
W repertuarze znalazły się zarówno podniosłe narodowe pieśni, jak i popularne piosenki, które były
zapisami ducha Polaków w kolejnych istotnych dla tego stulecia okresach.
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Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych
i samorządu gminnego. W 2018r. wydarzenia w dziedzinie sportu to:
1) przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zgłoszona
szkoła – SP Mycielin. Program realizowany był od 02.01.2018r. do 30.11.2018r.,
2) VII Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Mycielin – Słuszków 10.06.2018r.,
3) XVIII Powiatowy Turniej Młodzieżowej Piłki Nożnej im. Stanisława Posiłka – eliminacje
16.06.2018r.,
4) upowszechnianie sportu w ramach pożytku publicznego,
5) udział w Dożynkowym Objeździe Powiatu Kaliskiego (sztafeta kolarska) – 02.09.2018r.
Na terenie Gminy nie ma gminnego ośrodka kultury. Jednostkami realizującymi
przedsięwzięcia z zakresu kultury są: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka oraz placówki oświatowe.
Działania w dziedzinie kultury w 2018r.:
1) współfinansowanie Powiatowo - Miejskiego Dnia Kobiet – koncert 11.03.2018r.,
2) XVI Gminny Konkurs Recytatorski „Poeci dzieciom” - 11.05.2018r.,
3) udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Mycielin w Wielkim Koncercie
Plenerowym Chórów i Orkiestr Dętych OSP w Kaliszu – 27.05.2018r.,
4) udział w „VIII Festiwalu Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni”. Gminę
reprezentowało KGW z Bogusławic – 02.06.2018r.,
5) Festyn XI Turniej Sołectw Gminy Mycielin – Słuszków 5.08.2018r.,
6) Koncert Artyści dla Niepodległości - realizowany w ramach Powiatowych obchodów
100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości - Słuszków 24.08.2018r.,
7) udział w Dożynkach Powiatowo-Gminnych i Smakach Krainy Nocy i Dni - Gminę
reprezentowało KGW z Mycielina – 2.09.2018r.,
8) współfinansowanie Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski 16.09.2018r.,
9) udział w XVI Świątecznym Spotkaniu z Tradycją” w Liskowie. Gminę reprezentowało
KGW z Przyrania,
10) umowa - kapelmistrz (10 miesięcy)– prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej
przy OSP Mycielin,
11) umowa - instruktor muzyczny (12 miesięcy) – prowadzenie Zespołu Korzeniewianki
oraz AleBabki.
12. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
Gmina Mycielin posiada ewidencję zabytków nieruchomych, w tym również ewidencję
zabytków archeologicznych.
Wykaz zabytków nieruchomych położonych na terenie Gminy Mycielin wpisanych
do rejestru zabytków:
1) Kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych w miejscowości Dzierzbin
– nr rejestru 220/A z dnia 01.02.1969r.
– nr decyzji KL-III-880/18/69 z dnia 01.02.1969r.
2) Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wojciecha w miejscowości Kościelec Kaliski
– nr rejestru 597/A z dnia 12.06.1954r.
– nr decyzji KL-IV-73/97/54 z dnia 12.06.1954r.
3) Budynek mieszkalny d. czworak w zespole folwarcznym w miejscowości Bogusławice
– nr rejestru 718/A z dnia 04.12.1995r.
– nr decyzji PSOZ-Kal-40/105/95 z dnia 04.12.1995r.
4) Zespół dworsko-parkowy w miejscowości Mycielin
– nr rejestru 287/A z dnia 03.02.2006r.
– nr decyzji WD-4151/165/6R/06 z dnia 03.02.2006r.
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Wykaz zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, które zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
1) Bogusławice
– Figura Św. Wawrzyńca, mur., 1917r.
– Dom nr 14, glina, k. XIX w.
– Zespół Dworski:
 dwór, mur., poł. XIX w, rozb. k. XIX w.
 czworaki nr 3-4, mur., ok. 1923r.
 obora, mur., k. XIX w.
 obora, ob. magazyn, mur., l. 20-te XX w, przeb., l 60-te XX w.
 park, 4 ćw. XIX w.
2) Danowiec
–
–
–
–

Dom nr 1, drew., 1802r.
Dom nr 2, mur., XIX w.
Dom nr 3, drew., ok. poł. XIX w.
Dom nr 5, drew., ok. 1928r.

3) Dzierzbin
– Zespół Dworski:
 dwór, ob. dom nauczyciela, nr 33, mur., 1876r.
 bud. gospod., mur., pocz., XX w.
 magazyn cukrowni, ob. przedszkole, 1ćw. XX w.
– Zespół Kościelny:
 kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych, mur., kamień, XII-XVIII w.
 plebania, mur., 4 ćw. XIX w.
 organistówka, nr 35, mur., 1901r.
 ogrodzenie kościelne, mur., pocz., XX w.
 kapliczka NMP, przy domu nr 60, mur., ok. 1928r.
– Dworzec Kol. Wąsko., ob. dom mieszkalny nr 66, mur., k. XIX w przeb.
– Remiza strażacka, mur., l.30-te XX w.
– Dom nr 35, drew., pocz. XX w.
– Cmentarz parafialny, 1874r.
– Grobowiec bezimienny na cmentarzu
– Grobowiec Kłokockich
– Grobowiec Radońskich
– Grobowiec Stoprzyńskiego
– Grobowiec ks. Trella
4) Dzierzbin – Kolonia
– Leśniczówka, drewn., lata 20-te XX w.,
5) Gadów
– Dom nr 30, glina, pocz., XX w.
– Dom nr 31, ruda darn., 1918-1920r.
6) Kazala Nowa
− Dom nr 6, glina/mur., k. XIX w.
− Dom nr 7, drewn., 1929r.
− Dom nr 8, glina/mur., 1 ćw. XX w.
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7) Kazala Stara
− Dom nr 8, drew., 1 ćw., XX w.
8) Korzeniew
− Figura Św. Józefa z Dzieciątkiem, mur., 1909 r.
− Dom nr 59, glina, pocz. XX w.
− Dom nr 63, szach. 1925
− Dom nr 64, drewn., 1 ćw. XX w.
− Dom nr 82, szach., ok. 1920 r.
− Dom nr 107, glina, pocz., XX w.
9) Nowiny
− Dom nr 20, drewn., 4 ćw. XIX w.
10) Kościelec
− Zespół Kościelny: kościół paraf., p.w. Św. Wojciecha, mur., /drewn., XII-XVIII w.;
plebania, mur., 1928 r.; dzwonnica, mur., /kamień, l.30-te XX w.; ogrodzenie, mur.,
pocz., XX w.; kapl. grobowa Doruchowskich na cmentarzu, mur., /kamień, 4
ćw.XIXw.
− Poczta i sklep, nr 11, mur., 1 ćw. XX w
− Grobowiec Czapskich na cmentarzu parafialnym
− Trzy grobowce na cmentarzu parafialnym
− Cmentarz parafialny
− Cmentarz przykościelny
− Grobowiec Smogorzewskich na cmen tarzu Grobowiec Smogorzewskich na cment.
przykośc.
− Dom nr 3, drewn., pocz., XX w.
− Dom nr 6, mur., 1 ćw. XX w.
− Zagroda nr 25: dom, drewn., 1917 r.; piwnica, mur., pocz., XX w.; kuźnia, drewn.,
1919r.
− Dom nr 27, drewn., ok. 1900 r.
− Dom nr 43, mur., 1 ćw. XX w.
− Dom nr 50, drewn., pocz., XX w.
− Dom nr 55, drewn., pocz. XX w.
− Dom nr 56, drewn., pocz., XX w.
− Dom nr 62, drewn., pocz., XX w.
− Dom nr 67, drewn., 1914 r.
− Dom nr 68, drewn., ok. 1900 r.
− Dom nr 69, drewn., 1 ćw. XX w.
− Dom nr 72, drewn., k. XIX w.
11) Kościelec Kolonia
− Figura Matki Bożej, mur., 1 ćw. XX w.
− Zagroda Wiatraczna nr 20: wiatrak, drewn., k. XIX w.; dom, glina/drewn., k. XIX w.
− Dom nr 70, drewn., k. XIX w.
12) Kuszyn
− Zagroda Wiatraczna nr 48: wiatrak, drewn., ok.1900 r.; dom, drewn., 1 ćw. XX w.
13) Mycielin
− Zespół Dworski: dwór, mur., 1915 r.; kuchnia dworska, mur., 1 ćw. XX w.; spichlerz,
mur., 4 ćw. XIX w.; park, ok. poł. XIX w.
− Dom nr 20, glina, ok. 1900 r.
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14) Przyranie
− Wiatrak, drewn., k. XIX w.
− Dom nr 16, drewn.,1922-1927 r.
− Dom nr 21, szach., k. XIX w.
− Dom nr 53, drewn., pocz. XX w.
15) Słuszków
− Zespół Dworski: pozostałości dworu, mur., poł XIX w., rozebrany w 1960 r.;
spichlerz, mur., k. XIX w.; park, 3 ćw. XIX w., przetrzebiony po 1945 r.; kapliczka
z figurą Matki Bożej, mur., 1 ćw. XX w.
− Dom nr 6, drewn., 1 ćw. XX w.
16) Stropieszyn
− Figura Matki Bożej, mur., 1906 r.
− Zespół Dworski: dwór, tzw, nowy dwór, mur., k. lat 20 XX w.; gorzelnia, mur., 1886,
przeb. 1956, 1980 r.; gołębnik, mur., 1 ćw. XX w.; park, 1 ćw. XIX w.
− Szkoła, ob. dom nr 43, mur., 1 ćw. XX w.
− Dom nr 16, drewn., ok. 1900 r.
− Dom nr 18, drewn., pocz. XX w.
− Dom nr 22, drewn., ok. 4 ćw. XIX w.
− Dom nr 34, drewn., 1 ćw. XX w.
− Dom nr 36, drewn., ok. 1900 r.
17) Zamęty
− Kaplica Ewangelicka, od 1969 r. Katolicka, mur., 1924 r.
− Szkoła, ob. dom, mur., 1 ćw. XX w.
− Dom nr 9, glina, k. XIX w.
− Dom nr 19, glina, pocz. XX w.
− Dom nr 20, drew., pocz. XX w.
− Dom nr 24, glina/ruda, 1894r.
− Dom nr 57, drewn., k. XIX w.
Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Mycielin na lata 2011-2014 przyjęty był
uchwałą Rady Gminy Mycielin nr XII/61/2011 z dnia 27.09.2011r i obowiązywał do roku 2014,
aktualnie Gmina Mycielin nie posiada zaktualizowanego programu opieki nad zabytkami.
Z realizacji powyższego programu nie zostało sporządzone sprawozdanie.
Trwają prace nad sporządzeniem przedmiotowego programu w 2019 roku, aktualnie robione
jest rozeznanie wśród firm, jaki będzie koszt opracowania przedmiotowego programu.
Na terenie Gminy Mycielin znajdują się dwa pomniki przyrody objęte ochroną WKP
na mocy Rozporządzenia nr 26 Wojewody Kaliskiego z dnia 10.04.1995r. (nr rejestru 614)
oraz Prezydium WRN w Poznaniu (nr rejestru 3):
1) Dąb szypułkowy Bursztyn w m. Zamęty - Quercus robur (obwód 4,0 m, wysokość 20,0 m,
wiek ca 300 lat, właściciel Augustyn Bącler)
2) Bocian czarny w m. Teodorów.
Na terenie gminy Mycielin występują 3 użytki ekologiczne ustanowione uchwałą
nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.03.2016r oraz uchwałą zmieniającą
nr XXXIII/156/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 26.04.2017r:
1) użytek ekologiczny o nazwie „Sukcesja Danowiec” o charakterze bagiennym, o powierzchni
2,81 ha w leśnictwie Kazala Stara, adres leśny 09-23-1-01-2-g-00, nr działki ewidencyjnej 5267
obręb Danowiec. Użytek z okresowymi wahaniami poziomu wód gruntowych i opadowych,
co skutkuje sukcesjami naturalnymi i późniejszym zamieraniem samosiewów
(brak inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt chronionych),
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2) użytek ekologiczny o nazwie „Bagno Danowiec” o charakterze bagiennym o powierzchni
0,25 ha w leśnictwie Kazala Stara, adres leśny 09-23-1-01-5-c-00, nr działki ewidencyjnej
5272/2 obręb Danowiec. Inwentaryzacja przyrodniczo leśna wykazała nieleśne siedlisko
naturowe 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska w stanie zachowania B. Stwierdzono
obecność gatunków roślin chronionych takich jak: torfowiec błotny – Sphagnum palustre,
3) użytek ekologiczny o nazwie „Bagno Rusin” o charakterze bagiennym o powierzchni 0,29 ha
w leśnictwie Kazala, adres leśny 09-23-1-01-34-b-00, nr działki ewidencyjnej 5315
w m. Teodorów, obręb Mycielin. Inwentaryzacja przyrodniczo leśna wykazała nieleśne
siedlisko naturowe 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska w stanie zachowania A.
Stwierdzono obecność gatunków roślin chronionych takich jak: torfowiec błotny –Sphagnum
palustre oraz grzybienie północne – Nymphaea candida.
Na terenie Gminy Mycielin znajdują się ekologiczne systemy obszarów chronionych:
1) korytarze ekologiczne:
− o znaczeniu regionalnym: doliny rz. Czarnej Strugi i Powy,
− o znaczeniu lokalnym: doliny mniejszych cieków wodnych,
2) obszary węzłowe - leśne, leśno - łąkowe, leśno - łąkowo - bagienne, łąkowo - bagienne,
3) biocentra: użytki ekologiczne bagienne i torfowiskowe,
4) łączniki ekologiczne: zadrzewienie śródpolne towarzyszące miedzom polnym, działom
wodnym i ciągom komunikacyjnym.
Na terenie Gminy Mycielin istnieją parki stanowiące pozostałości dawnych, historycznych
założeń dworsko-parkowych:
− park w Mycielinie o pow. 1,00 ha,
− park w Słuszkowie ze stawem o pow. 1,47 ha,
− park w Stropieszynie o pow. 3,25 ha
− park w Bogusławicach
Pomimo na ogół zaniedbanego stanu zachowania parki stanowią interesujące przyrodniczo, bardziej
lub mniej zwarte wielogatunkowe enklawy roślinności (m. in. dąb, brzoza, lipa, klon, świerk, jesion,
kasztanowiec, akacja). W ich obrębie znajdują się okazy drzew oraz aleje warte uwagi (dwupienny
jesion wyniosły o obw. 550 cm w parku w Mycielinie oraz aleja grabowa w parku w Słuszkowie o dł.
100m i obwodzie drzew ponad 200 cm.
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CZĘŚĆ V. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
W OBSZARACH ZADAŃ ZLECONYCH
Tabela nr 21. Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2018r.
Dział
010

Rozdział

§

01095
4110
4120
4170
4210
4300
4430
750
75011

751
75101

75109

801

4010
4110
4120
4210
4240
852
85213
4130
85215
3110

855
85501

Plan
375.454,49

Wykonanie
375.454,49

%
100

Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Administracja publiczna

375.454,49
653,22
88,20
3.800,00
1.946,95
873,48
368.092,64
42.895

375.454,49
653,22
88,20
3.800,00
1.946,95
873,48
368.092,64
42.350,89

100
100
100
100
100
100
100
98,73

Urzędy Wojewódzkie

42.895

42.350,89

98,73

35.746
6.145
1.004
68.853

35.281,56
6.065,33
1.004,00
62.531,42

98,70
98,70
100
90,82

1.009
146
16
847
67.844

1.008,09
145,60
15,49
847,00
61.523,33

99,91
99,73
96,81
100
90,68

33.610,42
915,73
126,56
22.514
6.133,72
3.902,75
640,82
48.462,13

33.334,86
915,41
122,62
16.473,36
6.133,72
3.902,54
640,82
48.076,04

99,18
99,97
96,89
73,17
100
99,99
100
99,20

48.462,13

48.076,04

99,20

300
52,69
7,36
119,74
47.982,34
25.462
10.362
10.362
100
100

300,00
52,68
7,35
119,74
47.596,27
22.155,27
9.675,27
9.675,27
0
0

100
99,98
99,86
100
99,20
87,01
93,37
93,37
0
0

15.000

12.480

83,20

15.000
5.796.186
3.631.256

12.480
5.759.200,53
3.626.433,76

83,20
99,36
99,87

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli...
Urzędy naczelnych organów władzy..
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i ……………….
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
Oświata i wychowanie

80153

85228

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych…..
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne…
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
4300 Zakup usług pozostałych
Rodzina
Świadczenia wychowawcze
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3110
4010
4040

Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.576.787
36.403
2.324

3.571.967,00
36.402,52
2.323,95

99,87
100
100

4110
4120
4210
4260
4300
4360
4410
4440
4610

Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Koszty postepowania sądowego i
prokuratorskiego
Szkolenia pracowników….
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia .......
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Koszty postepowania sądowego
i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników….
Karta Dużej Rodziny
Zakup materiałów i wyposażenia

6.669
949
8.481
915
3.195
363
100
1.186
22

6.668,75
948,79
8.291,75
915,00
3.195,00
363,00
100,00
1.185,66
21,09

100
99,98
97,77
100
100
100
100
99,97
95,86

571
1.975.680

571,00
1.951.553,33

100
98,78

1.832.966
32.928
3.526
94.680
894
950
965
6.555
340
95
1.186
10

1.811.314,19
32.928,00
3.525,97
92.206,10
894,00
950,00
965,00
6.555,00
340,00
94,60
1.185,66
9,81

98,82
100
100
97,39
100
100
100
100
100
99,58
99,97
98,10

585
150
150

585,00
134,01
134,01

100
89,34
89,34

Wspieranie rodziny
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
RAZEM:

189.100
183.000
4.213
727
60
204
896
6.357.312,62

181.079,43
175.200,00
4.031,17
694,17
54,65
204
895,44
6.309.768,64

95,76
95,74
95,68
95,48
91,08
100
99,94
99,25

4700
85502
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4360
4410
4440
4610
4700
85503
4210
85504
3110
4010
4110
4120
4210
4300

Wójt Gminy Mycielin
/-/Rafał Szelągowski

Mycielin, dnia 27 maja 2019r.

sporz. Aleksandra Filipowicz – Sekretarz Gminy Mycielin
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy Mycielin
i jednostek organizacyjnych gminy oraz dokumenty będące w posiadaniu Urzędu.

