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Szanowni Państwo 

Z przyjemnością przedstawiam Państwu opracowanie pt. "Raport  

o stanie gminy Przedecz w roku 2018" będący podsumowaniem działalności Burmistrza 

Miasta i Gminy Przedecz. Raport jest opisem podjętych przez samorząd działań 

administracyjnych i gospodarczych, mających na celu utrzymanie zasobów 

gminy oraz działanie na rzecz jej rozwoju. Zamieszczony raport zawiera analizę 

następujących obszarów: inwestycje gminne i inne zadania remontowe, 

gospodarka gruntami i mieniem komunalnym, ochrona środowiska, zadania 

oświatowe, sprawy obywatelskie, działalność kulturalna oraz działania 

społeczne. Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do 

obiektywnej, opartej na faktach oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Przedecz 

        /-/ Witold Siwiński 
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Wstęp 

Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

nałożyła na samorządy nowy obowiązek. Zgodnie z art. 28aa ust.1 tej ustawy, 

burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza za 2018r.  

w szczególności realizację programów, polityk, strategii oraz uchwał rady.  

 

I. Zarządzanie Gminą  

 

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania 

przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem.  W drodze zarządzenia 

nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego 

funkcjonowania. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz kieruje 

bieżącymi sprawami gminy  i reprezentuje gminę na zewnątrz. 

I.1 Urząd Miasta i Gminy 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej  

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 

rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 

infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez 

administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów  

i obronności. 

Urząd działa według następujących zasad: 

1) praworządności, 

2) służebności wobec społeczności lokalnej, 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 
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4) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz 

wzajemnego współdziałania. 

 

Poszczególne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu  

w zakresie ich właściwości rzeczowej. 

Pracownicy  są  zobowiązani  do  współdziałania  pomiędzy  sobą,   w szczególności w zakresie 

wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 

I.2 Struktura organizacyjna  

1. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy: 

– stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy 

– stanowisko ds. Kadrowych i Organizacyjnych          

– stanowisko ds. Budżetu i Finansów              

– stanowisko ds. Podatku i Opłat          

– stanowisko ds. Obsługi Kasy           

– stanowisko ds. Księgowości Podatkowej  

– stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Inwestycji Gminnych i Dróg 

– stanowisko ds. Gospodarki Gruntami  i Mienia Komunalnego         

– Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Oświaty      

– stanowisko ds. informatyki  

– stanowisko ds. obsługi prawnej   

– stanowisko ds. Informacji Niejawnych                                                     

– stanowisko ds. Ewidencji Ludności                                                           

– Urząd Stanu Cywilnego                                                                               

 

2. Stanowiska pracy są jednoosobowe, stanowiska pracy ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, 

Inwestycji Gminnych i Dróg oraz ds. Ochrony Środowiska  i Oświaty  są dwuosobowe  

a stanowisko pracy ds. Budżetu i Finansów jest trzyosobowe.      
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II. Realizowane polityki, programy i strategie 

II.1 Strategia Rozwoju  Gminy i Miasta Przedecz na lata 2016-2026  

II.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przedecz 

II.3  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

II.4  Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 -  

2022  z uwzględnieniem lat 2023 - 2028. 

II.5 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej( w zakresie pyłu 

PM 10, PM 2,5 oraz B(a)P. 

II.6 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na 

ozon. 

II.7 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-

2018 

II.8 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Przedecz na lata 2016-2022 

II.9 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

II.10  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na rok 2018.  

II.11  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony       

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przedecz na lata 2017-2023,  

II.12  Narodowy Programu Zdrowia na lata 20162020, 

II.13  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych na 2018 rok 

II.14  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 
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III. Jednostki organizacyjne: 

III.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy 

Przedecz utworzoną w celu realizowania zadań własnych, własnych dotowanych i zleconych 

gminie  w zakresie pomocy społecznej oraz innych wymienionych poniżej ustaw : 

 o pomocy społecznej, 

 o świadczeniach rodzinnych, 

 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za Życiem", 

 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 o pomocy państwa w zakresie dożywiania, 

 o wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

 o przeciwdziałaniu przemocy, 

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 o samorządzie gminnym, 

 o pracownikach samorządowych, 

 o rachunkowości, 

 kodeksu postępowania administracyjnego, 

wielu innych ustaw związanych z ubezpieczeniami ZUS, KRUS, NFZ, ochronie danych 

osobowych, ustawy o podatku od osób fizycznych.  

Kadra M-GOPS składa się z 7 osób tj. kierownik, księgowa na ½ etatu, 2-ch 

pracowników socjalnych, opiekunka usług opiekuńczych, inspektor d/s świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego, starszy referent d/s świadczeń wychowawczych, dobrego startu  

i karty dużej rodziny.  

Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania 

niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 
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człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz 

integracji ze środowiskiem.  

W ramach pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej świadczone są : 

1. Świadczenia pieniężne : 

a) zasiłek stały, 

b) zasiłek okresowy, 

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

2. Świadczenia niepieniężne : 

a) praca socjalna, 

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

c) sprawienie pogrzebu, 

d) posiłek, 

e) niezbędne ubranie, 

f) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy, 

g) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach  

wsparcia, 

h) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

Wszystkie świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby 

zainteresowanej, choć nie wyklucza się możliwości złożenia wniosku przez inną osobę ale 

musi to nastąpić za zgodą osoby zainteresowanej i udzielonego pełnomocnictwa.  

W DPS w Kole na dzień 31.12. 2018r. przebywały dwie osoby z terenu gminy, 

Ośrodek wnosi opłatę za jednego podopiecznego. Ogólny koszt za 2018r. to kwota  

32.978,56 zl. 

W zakresie przeciwdziałania przemocy zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest realizowany "Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przedecz na lata 

2017-2023", który został podjęty przez Radę Miejską w Przedczu w dniu 26.09.2017 r. 

Uchwałą nr XXIX/176/2017 r. Zgodnie z tym programem został powołany Zespół 

Interdyscyplinarny I dwie grupy robocze zgodne z zakresem działania pracowników 

socjalnych. Celem programu i pracy Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy, podejmowanie działań interwencyjnych w związku ze zgłoszeniem 
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przemocy w rodzinie, prowadzenie działań w związku z założonymi przez policję 

Niebieskimi Kartami. W 2018 r. do przewodniczącego Zespołu wpłynęło 5 Niebieskich Kart. 

2 z nich po zapoznaniu się z dowodami w sprawie i ustaleniami z rodziną zostały zamknięte  

a 3 Niebieskie Karty były prowadzone jeszcze w 2019 r. Pracownicy Socjalni nie zakładali 

Niebieskich Kart. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.. za 23 osoby pobierające zasiłki stałe ośrodek opłacał 

składki zdrowotne na łączną kwotę 11.806,60 zł., zadanie to prowadzi specjalista pracy 

socjalnej. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ośrodek wpłacał : 

 zasiłki okresowe ( 187.786,47 zł. ) – korzystało 58 rodzin, w stosunku do lat ubiegłych 

systematycznie zmniejsza się liczba osób ubiegających się o ten rodzaj świadczenia  

i zmniejsza się wydatek w tym zakresie. 

 zasiłki celowe w tym zasiłki celowe specjalne ( 36.036,00 zł.) – korzystały 53 

rodziny/środowiska w tym 17 rodzin skorzystało na kwotę 12.055,00 z zasiłków 

celowych specjalnych, liczba osób korzystających i kwota wydatków utrzymuje się na 

tym samym poziomie. 

 zasiłki stałe ( 130.360,55 zł. ) - korzystało 25 rodzin, w tym zakresie jest tendencja 

spadkowa bo część osób, które osiągają wiek emerytalny składają do ZUS wnioski  

o emeryturę i z chwilą przyznania emerytury nie kwalifikują się do zasiłku stałego, 

 dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej ogólny koszt 12.500,00 zł. W tym zakresie 

zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 i Uchwałą Nr 

XXXI/192/2014 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  

w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 były 

wydawane posiłki dla dzieci w szkole i w przedszkolu dla uczniów klasy "0" a także 
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były wypłacane zasiłki celowe na zakup żywności. Z posiłków skorzystało 26 dzieci  

a z zasiłków celowych 8 rodzin. 

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono 

wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 

 obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła kompetencje dotyczące zadań ustawy 

pomiędzy gminy i powiaty. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony  

i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości  

i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, 

dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, 

która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 

rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu,  

że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się  

i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być 

osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących  

z dziećmi i rodzicami. Ustawa nakłada na gminę obowiązek zatrudnienia asystenta 

rodziny ale do tej pory nie był zatrudniony asystent bo skala tego zjawiska jest 

znikoma.  

Z chwilą zwiększenia się problemów w tym zakresie ośrodek będzie występował do 

gminy o zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie asystenta. Zgodnie z ustawą 

ośrodek ponosi koszty dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 

przebywających w rodzinie zastępczej lub placówce typu pogotowie opiekuńcze. W 2018 r. 

Sąd Rodzinny i Nieletni w Kole postanowieniem skierował 2-ch chłopców do Pogotowia 

Opiekuńczego w Koninie. Za pobyt w tej placówce ośrodek wydatkował w grudniu 2018 r. 

kwotę 1.072,07zl. Koszt utrzymania w pierwszym roku to 10% od kwoty 5.730, 00 zł. kwoty 

określonej Zarządzeniem Prezydenta Konina. 

Zadania z pomocy społecznej wykonują pracownicy socjalni - specjaliści pracy socjalnej. 

W zakresie pomocy Rodzinie były realizowane następujące zadania:  

 zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., za 28 osób pobierających niektóre świadczenia 
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opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych ośrodek opłacał składki zdrowotne na 

łączną kwotę 28.500,00 zł., zadanie to prowadzi inspektor ds świadczeń rodzinnych, 

 z usług opiekuńczych specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych z tej formy skorzystało 5-cioro dzieci, które wymagały pomocy 

specjalistycznej, terapeutyczno rehabilitacyjnej. Koszt jednej godzino usługi wynosił 

70,00 zł., zadanie to wykonuje osoba zewnętrzna na podstawie zawartych umów . 

 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nałożyła 

na gminy obowiązek wypłacania świadczeń wychowawczych 500+. Uchwałą  

Nr XII/85/2016 Rada Miejska w Przedczu z dnia 5 marca 2016 r. został wyznaczony 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu do realizacji ustawy  

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Burmistrz na podstawie stosownych 

upoważnień przekazał to zadanie do realizacji pracownikom Ośrodka. Z otrzymanej 

dotacji zostały wypłacone zgodnie z ustawą świadczenia na kwotę 3.450.363,49 zł.  

a 1,5% z tej kwoty ( 51.769,39 zł.) została przeznaczona na koszty utrzymania 

stanowiska pracy i koszty obsługi, zadanie to prowadzi starszy referent ds świadczeń 

wychowawczych, 

 na podstawie  ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. i ustawy  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. ośrodek 

realizował wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( becikowe ), świadczenia 

rodzicielskiego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze  

( zasiłek pielęnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, śpecjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna ), opłacał składki emerytalno rentowe ZUS i KRUS za osoby 

pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Od wydanych środków na powyższy cel 

– 2.254.147,41 zł. 3% tej kwoty ( 63.523,83 zł.) to są środki na utrzymanie stanowiska 

pracy i jego obsługę, zadanie to prowadzi inspektor ds rodzinnych 

 w 2018 r. do ośrodka wpłynęło 7 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Zgodnie 

z obowiązującą ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. karty te zostały wprowadzone do 

systemu informatycznego i wysłane do wytwórni papierów wartościowych. 

Zamówiono 33 karty, wydano 28 kart a 5 kart ośrodek otrzymał w styczniu 2019 r., 

zadanie to prowadzi kierownik i inspektor ds świadczeń rodzinnych, 

 w 2018 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"- wyprawka 
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szkolna ośrodek wypłacił świadczenia dla 556 dzieci na kwotę 166.800,00 zł. na 

koszty utrzymania zgodnie z ustawą było 10 zł. od jednego świadczenia. Z kwoty 

5.560 zł. 80% zostało przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników 

realizujących to zadanie i 20% na koszty obsługi, zadanie to prowadzi starszy referent 

ds świadczeń wychowawczych. 

III.2 Szkoła Podstawowa 

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 Szkoła Podstawowa. Szkoła realizuje cele  

i zadania wynikające z  ustawy Prawo oświatowe oraz z aktów wykonawczych do niniejszej 

ustawy.  

1.Baza lokalowa  

Baza lokalowa szkoły przedstawia się następująco:  

 sale lekcyjne: 26 

 biblioteka: 1 

 świetlica: 1 

 sale gimnastyczne: 2 

 gabinet logopedy: 1 

 gabinet pedagoga: 1 

 gabinet profilaktyki zdrowotnej: 1 

 kuchnia: 2 

 pozostałe pomieszczenia: 74 

Całkowita powierzchnia działki szkolnej wynosi 18 220 m
2
. Powierzchnia 

do sprzątania to 3000 m
2
.  

Do dyspozycji uczniów pozostaje również zespół boisk ORLIK oraz plac zabaw 

PODWÓRKO NIVEA.  

Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym. 

3. Wyposażenie 

Wszystkie pracownie i inne pomieszczenia szkolne posiadają dostęp do internetu.  

W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer. Łącznie w szkole do dyspozycji uczniów  

i nauczycieli pozostaje ok. 64 komputery, 8 telewizorów, 16 projektorów multimedialnych  
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i 10 ekranów, 2 monitory interaktywne, 1 tablica interaktywna, 2 kserokopiarki, 6 drukarek,  

5 laptopów oraz 25 tabletów. 

4. Dowozy 

Do szkoły uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym oraz liniowym. Łącznie  

z dowozów korzysta ok. 180 uczniów. 

5. Liczba oddziałów 

W 18 oddziałach, w tym 2 oddziałach gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 

uczą się łącznie 384 osoby. 

6. Kadra 

W roku 2018 w szkole zatrudnionych było 40 pracowników pedagogicznych oraz 15 

pracowników niepedagogicznych: sekretarz szkoły, główny księgowy, intendent, sprzątaczki, 

kucharka, kierowca oraz woźny, palacz i pomoc kuchenna w niepełnym wymiarze czasu 

pracy.  

7. Żywienie 

W szkole funkcjonuje kuchnia z jadalnią. Dla uczniów przygotowywane są obiady 

jednodaniowe, z których korzystają obecnie 204 osoby. 

8. Remonty  

W ostatnich latach w szkole przeprowadzono szereg remontów. Dobudowano nową, 

małą salę gimnastyczną, a stara sala przeszła gruntowną renowację. Na terenie przyszkolnym 

w wyniku wygranego konkursu, który organizowała firma NIVEA, powstał plac zabaw – 

PODWÓRKO NIVEA. Wszystkie sale szkole zostały pomalowane, stare wykładziny 

zastąpiono płytkami i wykładziną obiektową. We wszystkich oknach zamontowano rolety. 

Wykonano termomodernizację bloku klas I-III, wyremontowano budynek przy szkole,  

w którym urządzono magazyn. Ogrodzono teren szkolny od strony północnej oraz go 

uporządkowano rozbierając budynek dawnego domu nauczyciela. W roku 2018 na terenie 

szkoły zrealizowana była jedna inwestycja. Zmieniona została nawierzchnia na placu przed 

budynkiem szkoły, płytki chodnikowe zastąpione zostały kostką brukową. Łącznie kostkę 

położono na powierzchni prawie 1000 m
2
 . 
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9. Uroczystości 

W szkole organizowane są liczne uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe.  

W roku 2018 szkoła przygotowała akademię z okazji Święta Niepodległości oraz Konstytucji  

3 Maja. Dla uczniów, ich rodziców i lokalnej społeczności zorganizowano Piknik Rodzinny 

połączony z promocją zdrowego stylu życia. Rok 2018 był rokiem jubileuszowym.  

15 października odbyła się główna uroczystość jubileuszowa związane z obchodami 100-lecia 

Szkoły Podstawowej w Przedczu. Z tej okazji zorganizowano w minionym roku szereg imprez 

towarzyszących: Turniej Pokoleń 2018, Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych, konkurs recytatorski „Moja Szkoła” czy konkurs „Makieta mojej szkoły”. 

Odsłonięto tablicę pamiątkową i przygotowano film o historii szkoły. Realizując cele statutowe 

w szkole organizowano szereg konkursów, zawodów oraz wyjazdów dla uczniów, co miało na 

celu odkrywanie uczniowskich talentów i rozwijanie zainteresowań. Podsumowanie dokonane 

po II półroczu roku szkolnego 2017/2018 wykazało, że w  25 konkursach łącznie udział wzięło 

424 uczniów. 162 osoby uczestniczyły zaś w zawodach sportowych. W I półroczu obecnego 

roku szkolnego, którego podsumowania dokonano na początku stycznia 2019 roku, 

zorganizowano 14 konkursów i 14 różnego rodzaju imprez sportowych. 

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano łącznie 31 wycieczek /większość z nich 

odbyła się w 2018 r./, w których uczestniczyło 1196 osób. Liczba ta wzrosła w stosunku do 

poprzedniego roku szkolnego. 

10. Wyniki przeprowadzonych w 2018 roku egzaminów zewnętrznych przedstawiają się 

następująco: 

 część humanistyczna /historia/ 

WYNIKI PROCENTOWE 

Szkoła 61,95 

Powiat 58,19 

województwo  58,05 

Okręg 57,29 

Kraj 59 
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 część humanistyczna / j. polski/ 

WYNIKI PROCENTOWE 

Szkoła 65,81 

Powiat 67,12 

Województwo 65,87 

Okręg 65,51 

Kraj 68 

 

 część matematyczno-przyrodnicza /nauki przyrodnicze/  

WYNIKI PROCENTOWE 

Szkoła 57,29 

Powiat 56,61 

Województwo 55,06 

Okręg 54,35 

Kraj 56 

 

 część matematyczno-przyrodnicza /matematyka/  

WYNIKI PROCENTOWE 

Szkoła 50,07 

Powiat 50,76 

Województwo 50,48 

Okręg 49,68 

Kraj 52 
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 język angielski 

WYNIKI PROCENTOWE 

Szkoła 68,69 

Powiat 65,90 

Województwo 66,47 

Okręg 66,47 

Kraj 68 

 

 język niemiecki 

WYNIKI PROCENTOWE 

Szkoła 38,38 

Powiat 44,37 

Województwo 50,02 

Okręg 51,61 

kraj 52 

 

11. W roku 2018 w Szkole Podstawowej w Przedczu realizowane były następujące programy: 

 

 Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna Tablica” 

W ramach programu zakupiono 2 monitory interaktywne z modułem OPS i5 za łączną 

kwotę 17500,00 zł, które wzbogaciły pracownie językowe, a kadra została 

przeszkolona w zakresie korzystania z wyżej wymienionego sprzętu. Monitory nie 

tylko pozwoliły na zastąpienie tradycyjnych tablic, ale znacząco urozmaicają zajęcia 

języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej czy przedmiotów ścisłych. 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Za pozyskane w ramach programu rządowego środki oraz wkład własny zakupiono 

431 pozycji do biblioteki szkolnej za łączną kwotę 15000,00 zł.  

 Program Szkolny Klub Sportowy 2019 

W ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano środki na zajęcia 

sportowe dla uczniów: UKS „SALUS” /3 grupy/. 

 Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” 
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Część projektu Samorządu Wielkopolskiego dotyczyła przekazania do szkoły sprzętu: 

1 laptop, 25 tabletów Platinum TAB10. Działania projektowe będą kontynuowane. 

 Program dla szkół 

W ramach programu uczniowie kl. I-V otrzymują produkty mleczne, owoce  

i warzywa. Cztery razy w tygodniu dostarczane są do szkoły 222 produkty mleczne  

i 222 porcje owoców i warzyw. W I okresie roku szkolnego 2018/2019 przekazano 

łącznie: mleko białe o pojemności 0,25l – 7104, jogurt naturalny o masie netto 150 g – 

888, kefir naturalny – 444, serek twarogowy o masie netto 150 g – 222 oraz owoce 

i warzywa: jabłko o masie netto 150 g – 2664, gruszka – 1110, śliwki – 444, marchew 

– 1776, rzodkiewka – 1332, papryka – 444, pomidor – 1110, kalarepa – 222.. 

III.3 Przedszkole Gminne  

Na  terenie Gminy funkcjonuje 1 Przedszkole Gminne. Przedszkole realizuje cele  

i zadania wynikające z  ustawy Prawo oświatowe oraz z aktów wykonawczych do ustawy,  

w tym szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

 

Baza lokalowa 

Przedszkole mieści się w budynku oddanym do użytku w 1962 r. Wszystkie 

pomieszczenia przeznaczone dla dzieci oraz pion kuchenny zostały w ciągu ostatnich 5 lat 

wyremontowane i dostosowane do wymagań dotyczących bezpieczeństwa   i higieny oraz 

przeciwpożarowych. Wymieniono meble w salach dydaktycznych – obecnie wszystkie mają 

odpowiednie atesty. Sukcesywnie nabywane są pomoce dydaktyczne i zabawki. W każdej sali 

jest zainstalowany komputer z dostępem do internetu. Dla dzieci wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy zakupiono mobilny monitor interaktywny z ops. 

Nauczyciele dysponują sprzętem audio oraz sprzętem nagłaśniającym wykorzystywanym na 

imprezach środowiskowych. Przedszkole posiada nowoczesny plac zabaw. Dysponuje  

3 salami dydaktycznymi, 3 łazienkami dla dzieci, szatnią dla dzieci, 2 biurami(dyrektor, 

intendent i księgowa) pionem kuchenny, zapleczem socjalnym i magazynem żywności. 

 

Organizacja przedszkola 

1) Liczba oddziałów – 3 

a) 3-latki: 11 

b) 4-latki: 12 
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c) 5-latki: 14 

d) 6-latki: 37 

e) 7-latki: 1 (odroczenie obowiązku szkolnego) 

2) Dzieci w oddziałach: 

a) Grupa I (3,4 i 5-latki)  - 26  

b) Grupa II ( 5 i 6-latki )  - 25 

c) Grupa III ( 6-latki) - 24 

3) Liczba dzieci korzystających z posiłków:  

a) śniadanie: 46 

b) podwieczorek: 20 

c) obiad: 73 

4) Dzieci dowożone na koszt gminy 

a) PKS Konin – 6 

b) autobus szkolny - 23 

5) Opis kadry  

Stanowisko Wymiar etatu Stopień awansu 

zawodowego 

nauczyciele 4,42 (7 osób) kontraktowy – 1 

mianowany – 1,14 

dyplomowany – 2,28 

księgowa 0,5  

intendent 1,0  

kucharka 1,0  

pomoc kuchenna 1,0  

sprzątaczka 2,0  
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Realizowane programy. 

Lp.  Nazwa programu Realizowane zadania 

1 Nasze przedszkole. Program edukacji 

przedszkolnej wspomagający rozwój 

aktywności dzieci 

Program realizujący podstawę programową 

wychowania przedszkolnego zgodnie z zalecanymi 

warunkami i sposobami jej realizacji: zadania 

profilaktyczno-wychowawcze, wspieranie 

wielokierunkowej aktywności dzieci, wspieranie 

aktywności dzieci, swobodny rozwój, zabawa i 

wypoczynek, wspieranie samodzielnej eksploracji 

świata, wzmacnianie poczucia wartości i 

indywidualności, rozwój nawyków (samodzielność, 

dbanie o zdrowie,, sprawność ruchową i 

bezpieczeństwo), budowanie wrażliwości 

estetycznych i postaw patriotycznych, poznawanie 

wartości, współdziałanie z rodzicami i instytucji, 

budowanie zainteresowania językiem obcym, 

udzielanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2 Czyste powietrze wokół nas program przeznaczony dla dzieci i ich rodziców, 

którego celem jest wykształcenie umiejętności 

rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększenie 

wrażliwości dzieci i rodziców na szkodliwość dymu 

papierosowego, zwiększenie poziomu wiedzy na 

temat skutków palenia papierosów, zwiększenie 

wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być 

narażone na dym tytoniowy 

3 Moje dziecko idzie do szkoły program przeznaczony dla dzieci 6-letnich i ich 

rodziców, którego celem jest podniesienie poziomu 

wiedzy rodziców na temat wybranych elementów 

zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich 

roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków 

prozdrowotnych u dzieci, zainteresowanie rodziców 

zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na 
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jego zachowanie, przekonanie rodziców o słuszności 

podejmowanych działań profilaktycznych w domu, 

środowisku szkolnym. W ramach programu odbyły 

się warsztaty na temat zdrowego odżywiania 

prowadzone przez Inspektora PPIS  w Kole. 

 

4 Bezpieczny przedszkolak 1.Akcja Pyrek  - organizowana przez Komendę 

Policji w Kłodawie – wdrażanie dzieci do 

bezpiecznych zachowań na ulicy, na spacerze, 

podczas zabaw, konieczność przewożenia dzieci  

w fotelikach, noszenia odblasków. 

2. Bezpieczny przedszkolak – we współpracy  

z Policją: bezpieczne zachowania dzieci na drodze, 

wobec zagrożeń oraz umiejętności wzywania 

pomocy 

 

5 Akademia Przedszkolaka  propagowanie postaw prozdrowotnych i 

ekologicznych: 

1.Szerzenie wśród  dzieci postaw prozdrowotnych, 

właściwych nawyków żywieniowych oraz 

uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej; 

2.Kształtowanie prawidłowej mowy dzieci; 

3.Szerzenie wśród dzieci świadomości ekologicznej, 

poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska 

oraz kształtowanie postaw proekologicznych; 

4.Szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i 

zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na 

wakacjach. 

6 Profilaktyka jamy ustnej Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku 
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zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, 

ich rodziców, opiekunów i wychowawców  - 

organizowana przez Uniwersytet Medyczny  

w Poznaniu – projekt współfinansowany przez 

Ministerstwo Zdrowia i Swiss Contribution. 

 

7 Mali przyjaciele przyrody Program z edukacji przyrodniczej i ekologicznej,: 

dzieci zdobywały wiedzę o środowisku naturalnym, 

poprzez bezpośredni kontakt,  przygotowywały się 

do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony 

przyrody, kształtowały nawyki i postawy 

ekologiczne, badały i eksperymentowały zjawiska 

przyrodnicze, współpraca z Nadleśnictwem w Kole 

 

Aktywność przedszkola:  

1) Dzieci uczestniczą w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych:  

a) recytatorskim  we Wrzącej Wielkiej- 1. miejsce 2018 r.  

b) tanecznym   we Wrzącej Wielkiej- wyróżnienie  

c) wokalnym Czerwonak – zakwalifikowanie  do finałów w Poznaniu 

d) olimpiadzie sportowej – Powiercie, 

e) plastycznym – organizator Biuro Senatorskie Margarety Budner, 

f) Wielkopolski Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków – 1. miejsce  

2) Uczestniczą wraz z dyrektorem i nauczycielami  w uroczystościach  

a) Kujawskie sypanie piaskiem,  

b) Dożynki gminne  

c) obchody świąt narodowych organizowanych przez  Gminę Przedecz (Uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości). 

3) Realizowane  projekty edukacyjne:  

a) ,,Mali przyjaciele przyrody”,  

b) ,,Przedecz – jestem stąd. Program edukacji regionalnej”; 

4) Cykliczne uroczystości pielęgnujące tradycje przedszkolne: 

a) Dzień Przedszkolaka,  
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b) Sprzątanie Świata,  

c) Dzień Pluszowego Misia,  

d) Andrzejki,   

e) Dzień Babci i Dziadka,  

f) Bal Karnawałowy,  

g) Dzień Ziemi,  

h) Dzień Dziecka,  

i) Piknik rodzinny. 

5) Wycieczki autokarowe: Lutomiersk – warsztaty ceramiczne, Kłóbka - skansen, 

Włocławek – muzeum regionalne, multikino, sala zabaw, Kołacinek – kraina świętego 

Mikołaja,  Solec Kujawski – Dinopark, Dom Kultury w Kłodawie – spektakle teatralne. 

Wychodzą na piesze wycieczki – do szkoły, do urzędów i zakładów pracy,  

do gospodarstw: ogrodniczego, agroturystycznego.; 

6) Zajęcia dodatkowe dla dzieci: 

a) teatralno-recytatorskie 

b) muzyczne 

c) taneczne 

d) ekologiczno-przyrodnicze 

7) akcje charytatywne, w których uczestniczą dzieci:  

a) ,,Akcja nakrętka" - przekazywane DPS w Izbicy Kujawskiej,  

b) ,,Świąteczna paczka dla pensjonariuszy DPS w Izbicy Kujawskiej",  

c) kiermasze dla fundacji ,,Czyńmy dobro". 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

1) Akcje i imprezy: 

a) obchody świąt narodowych organizowanych przez Gminę Przedecz – dzieci, 

nauczyciele i dyrektor 

b) Piknik Rodzinny  - impreza środowiskowa dla dzieci z przedszkola i innych małych 

dzieci oraz  ich rodzin – impreza cykliczna zapoczątkowana przeze mnie jako 

dyrektora, 

c)  uroczystości  Dnia Babci i Dziadka – impreza współorganizowana przez rodziców   

w domu kultury lub remizie OSP Przedecz 

d) Dzień Dziecka  - współorganizowane przez MGOK Przedecz, OSP Przedecz 

e)  Kujawskie sypanie piaskiem organizowane przez Gminę Przedecz i MGOK  

w Przedczu 
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f)  Dożynki gminne – organizowane przez Gminę Przedecz 

2) Instytucje i organizacje: 

a) Szkoła Podstawowa w Przedczu,  

b) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu,  

c) Urząd Miasta i Gminy w Przedczu, 

d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole, 

e) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu, 

f) Ochotnicza Straż Pożarna w Przedczu, 

g) Szkoła Podstawowa i. Władysława Umińskiego w Przedczu 

h) Parafia Rzymskokatolicka w Przedczu 

i) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole 

j) Komenda Powiatowa Policji w Kole 

k) Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Kole 

l) Gminny Ośrodek Pomocy w Kłodawie 

m) Fundacja „Czyńmy Dobro” 

n) Nadleśnictwo Koło 

o) Biblioteka Publiczna w Przedczu 

III.4  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu jest jednostką 

organizacyjną samorządu terytorialnego zwanym dalej „Samorządowym Zakładem 

Budżetowym" który odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej 

działalności z przychodów własnych. Nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę 

finansową na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego. Zakład utworzony 

Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Przedczu Nr IX/42/91 z dnia 14 marca 1991r.  

Zatrudnienie  

Ogółem 6 pracowników w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Przedmiotem działania Zakładu jest działalność o charakterze użyteczności 

publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb 

mieszkaniowych ludności w zakresie usług powszechnie dostępnych, polegająca na: 

- zarządzaniu i administrowaniu w imieniu Gminy Przedecz komunalnym zasobem 

mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, garażami oraz pomieszczeniami gospodarczymi  

w tym: 
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 świadczeniu usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, 

 wywozie nieczystości płynnych z terenów nie skanalizowanych, 

 zimowym utrzymaniu dróg, utrzymania zieleni miejskiej i poza miejskiej(usługi 

zlecone) 

 utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta. 

Zakład prowadzi gospodarkę finansową ustaloną dla zakładów budżetowych. 

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy 

obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków 

obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia  

z budżetem.  

Głównymi źródłami przychodów Zakładu są : 

- wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 

- wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  

oraz z tytułu innych usług świadczonych na rzecz Gminy Przedecz 

Gospodarka mieszkaniowa 

Jednym z najgłówniejszych zadań statutowym do którego powołany jest Zakład 

budżetowy jest administrowanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi 

będącymi mieszkaniowym zasobem gminy. 

Zakład administruje 17 budynkami komunalnymi posiadającymi 104 lokali 

mieszkalnych w tym 27 lokali wykupionych na własność przez najemców oraz 7 lokali 

użytkowych w tym 1 lokal użytkowany nieodpłatnie przez MGOPS. Zadaniem Zakładu jako 

zarządcy budynkami należy przede wszystkim utrzymanie właściwego stanu technicznego 

budynków i ich urządzeń poprzez przeglądy techniczne, wykonywanie napraw 

konserwacyjnych i remontów. 

Szczegółowe informacje o zasobach mieszkaniowych: 

1. Lokale użytkowe 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu posiada w swoim 

zarządzie 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 556,20 m
2 

, w tym: MGOPS, 

Ośrodek Zdrowia, Stomatolog, Apteka, Sklep Odido.  
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2. Lokale mieszkalne 

ZGKiM posiada w swoim zarządzie: 

1. 17 budynków mieszkalnych  

2. 104 lokale mieszkalne, przy czym: 

- mieszkań komunalnych - 75  

- mieszkań własnościowych - 27  

- lokali socjalnych – 2  

3.  Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 3 917,11 m
2 

 

W 2018r. dokonano modernizacji budynku Przychodni Zdrowia na którą Gmina 

przyznała dotację celową w kwocie 40.000,00 zł. 

Zakres modernizacji: Poniesiony koszt 

modernizacja kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia 29 640,75 zł  

modernizacja dachu na budynku Przychodni Zdrowia 19 500,00 zł  

Ogółem koszt brutto przeprowadzonej modernizacji 49.140,75 zł. 

 

Oprócz wykonywanych bieżących remontów i napraw budynków komunalnych na 

większą uwagę zasługują następujące remonty: 

 remont części strychu i klatki schodowej na Placu Wolności 4 po pożarze, 

 remont dachu budynku komunalnego położonego na ul. Gen. Bema 10,- położenie 

papy termozgrzewalnej wraz wykonaniem obróbek blacharskich 

 przystosowanie lokalu na ul. Kościuszki 2 po byłej Aptece na lokal mieszkalny – 

zerwanie starej podłogi drewnianej i wykonanie posadzek podłogowych wraz  

z izolacją, naprawa t tynków ścian 

 naprawa dachów na pomieszczeniach gospodarczych (ul. Sienkiewicza 29,31,33,35)- 

położenie papy termozgrzewalnej oraz naprawa kominów. 

 

Gospodarka komunalna - Zarządzanie oczyszczalnią ścieków 

W zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta i gminy Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu świadczy również usługi dotyczące zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  
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W rozliczeniach z poszczególnymi grupami odbiorców usług związanych  

z odprowadzaniem ścieków obowiązują stawki opłat zgodnie z zatwierdzonymi przez 

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie taryfami dla zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Przedecz. 

Kanalizacje sanitarną posiada miasto Przedecz i część m. Katarzyny. 

Moc przerobowa oczyszczalni ścieków wynosi 300 m
3 

ścieków na dobę.  

Do oczyszczalni dopływają ścieki bieżące z kanalizacji sanitarnej miasta Przedecz  

i Katarzyny. Z nieskanalizowanej części gminy ścieki z szamb dowożone beczkowozami 

asenizacyjnymi.  

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 15,4 km w tym: 

 obszar miejski 14,4 km 

 obszar wiejski 1,0 km.  

Liczba czynnych odbiorców na dzień 31.12.2018r. wynosi 517, w tym:  

 osób prywatnych - 478 

 jednostek uspołecznionych – 39 

Ilość ścieków oczyszczonych w 2018 r. - 44 161,30 m
3 

,  

ścieki dowożone - 318,00 m
3 

. 

III.5 Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu prowadzi działalność w oparciu  

o statut nadany na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Celem MGOK jest upowszechnianie kultury, prowadzenie działalności kulturalnej  

i muzealnej w warunkach samorządu lokalnego.   Jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.  

Na podstawie założeń zawartych w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Przedczu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. miały miejsce wydarzenia 

kulturalne, sportowe i turystyczno-rekreacyjne oraz prace porządkowe i remontowo-

renowacyjne w budynku MGOK, a także na jego terenie. 

W roku 2018 w MGOK odbyły się następujące wydarzenia: 

 Spotkanie sylwestrowe seniorów; 

 Orszak Trzech Króli (MGOK zapewnił oprawę muzyczną przed budynkiem, 

przygotowano stroje, wykonano rekwizyty); 

 Wieczornice  dla seniorów (zespół Ludowy Przedeczanki); 
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 Dzień Babci i Dziadka oraz jasełka zorganizowane przez Przedszkole Gminne  

w Przedczu (MGOK udostępnił salę widowiskową oraz zapewnił oprawę muzyczną); 

 w trakcie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży; 

 turnieje sportowe; 

 szkolenia, spotkania; 

 sesje Rady Miejskiej (na sali widowiskowej); 

 zajęcia taneczne ZUMBA (do sierpnia 2018 r.); 

 akademie z okazji 3-go Maja i 11-go Listopada (w wykonaniu dzieci i młodzieży ze 

Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu); 

 festyny w okresie letnim; 

 zajęcia plastyczne dla dzieci; 

 Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem; 

 Dożynki Gminno-Parafialne; 

 konkurs recytatorski (udostępnienie i przygotowanie sali widowiskowej); 

 spotkanie wyborcze oraz wybory samorządowe (udostępnienie i przygotowanie lokalu 

wyborczego); 

 spektakle teatralne; 

 oprowadzanie wycieczek przez pracownika po terenie MGOK, a także prezentacja 

eksponatów w Muzeum Regionalnym; 

 wystawy okolicznościowe (z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości). 

W 2018 roku, oprócz upowszechniania kultury i prowadzenia działalności kulturalnej 

oraz muzealnej, przeprowadzono również szereg zadań porządkowych i remontowo-

renowacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Przedczu. 

Wykonano następujące prace: 

 malowanie sali widowiskowej (malowanie i renowacja ścian specjalną farbą); 

 odświeżenie boazerii drewnianej w holu na parterze oraz holu na 1 piętrze budynku; 

 odmalowanie klatki schodowej; 

 naprawa oraz konserwacja ławek i fontanny; 

 odmalowanie sceny amfiteatru; 

 porządki wokół budynku; 

 czyszczenie fosy zamkowej; 
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 zostały posadzone nowe drzewa i krzewy; 

 koszenie trawnika. 

Ponadto wykonano szereg drobnych napraw mających na celu zadbanie o porządek  

i estetykę samego budynku MGOK, jak i terenu wokół niego. 

III.6 Miejsko-Gminna  Biblioteka Publiczna  

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu prowadzi działalność w oparciu  

o statut i działa na podstawie ustawy o bibliotekach oraz innych aktów wykonawczych. Jest 

samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania Miejsko - 

Gminna Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując 

czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną. Obejmuje swą działalnością obszar 

Gminy Przedecz. Z usług naszej placówki korzystają również mieszkańcy gmin sąsiednich. 

 

Gromadzenie i opracowanie zbiorów  

Biblioteka systematycznie w miarę posiadanych środków dokonuje zakupów nowych 

książek i tym zaspokaja potrzeby czytelników. Biblioteka Publiczna jako instytucja 

organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu 

racjonalnie skompletowanym księgozbiorze. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem 

warunkującym pracę w bibliotece.  

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską  

i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup 

wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. 

Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego.  

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako 

dar od innych czytelników. Gromadzimy pozycje książkowe, które są dostępne na rynku 

wydawniczym. Podstawowym źródłem finansowania jest dotacja organizatora , a od tej 

dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Biblioteka w 2018 roku pozyskała dodatkowo środki finansowe z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 4.950 złotych 

wzbogaciliśmy nasze zbiory o kolejne, ciekawe tytuły.  
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W 2018 roku zakupiono 237 nowości książkowych za kwotę 8.250 złotych.  

 

Struktura księgozbioru  

Ogółem stan księgozbioru wynosi - 18.758 woluminów, w tym:  

- literatura dla dorosłych – 7.586  

- literatura dla dzieci i młodzieży – 3.199  

- literatura niebeletrystyczna – 7.973  

 

Czytelnictwo, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów.  

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjne (na miejscu), 

jednakże w wyjątkowych sytuacjach, książki wypożyczane są do domu, za wcześniejszym 

podpisem czytelnika.  

Drugą i główną formą jest wypożyczanie zbiorów na zewnątrz, odbywa się  

w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością 

książki, wyzwala samodzielność czytelnika.  

 

W 2018 roku w Bibliotece zarejestrowano 387 czytelników.  

Zarejestrowanych czytelników dzielimy na dwie grupa: wg wielu i wg zajęcia.  

 

Czytelnicy wg wieku:  

- do 5 lat – 5   - od 20 do 24 – 34  

- od 6 do 12 – 83  - od 25 do 44 – 96  

- od 13 do 15 – 30  - od 45 do 60 – 68  

- od 16 do 19 – 30  - powyżej 60 – 41  

Najliczniejszą grupę stanowili czytelnicy w wielu od 25 do 44 lat.  

 

Czytelnicy wg zajęcia:  

- uczniowie – 146 - rolnicy – 24  

- studenci – 17 - inne zatrudnienia – 5  

- pracownicy umysłowi – 47 - niezatrudnieni – 114  

- robotnicy – 34  

Największą grupę stanowią uczniowie – 163  

Osoby pracujące – 110  
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Niezatrudnieni, emeryci i renciści - 114  

Ze zbiorów biblioteki na zewnątrz skorzystało 3.539 czytelników.  

Wypożyczono 10.902 woluminy. Najwięcej książek wypożyczono z literatury dla dorosłych – 

5.650, literatury dla dzieci i młodzieży – 3.759 i popularnonaukowej – 963.  

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby 

skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W 2018 roku w czytelni udostępnione zostało 196 

książek oraz udzielono 148 informacji.  

Biblioteka posiada do użytku własnego 1 komputer oraz bezpłatny dostępem do 

Internetu, z którego mogą korzystają mieszkańcy gminy, turyści i goście odwiedzający naszą 

Gminę.  

 

Promocja książki i czytelnictwa  

Biblioteka oprócz podstawowej działalności jaką jest udostępnianie książek 

prowadziła działalność kulturalno – oświatową mającą na celu promocję książki  

i czytelnictwa. Dokonywała się ona poprzez przyjmowanie wycieczek, lekcji bibliotecznych 

dla przedszkolaków i uczniów naszej szkoły, pogadanek, głośnego czytania oraz spotkania  

z dorosłym czytelnikiem „Klub 50 +”. Tradycyjną ale zawsze aktualną metodą były gazetki  

i wystawki książek w bibliotece. Miały one za zadanie przede wszystkim prezentację nowości 

książkowych bądź miały charakter tematyczny i były poświęcone konkretnemu tematowi.  

W 2018 roku w bibliotece odbyły się:  

- spotkania z czytelnikiem dorosłym – 6  

- wycieczki dzieci szkolnych – 4  

- wycieczki dzieci przedszkolnych – 5  

- wystawki książek – 8  

- gry i zabawy dla dzieci – 6  

Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, w której 

czytano „Przedwiośnie” – Stefana Żeromskiego. Narodowe czytanie stanowi doskonałą 

okazję, aby przypomnieć sobie największe dzieła polskiej literatury. Takie inicjatywy 

sprzyjają wzmacnianiu wspólnotowości, uświadamiając jak wiele łączy nas jako naród.  

Biblioteka dla najmłodszych mieszkańców zorganizowała popołudniowe 

przedstawienie teatru „Maska” z Krakowa „Czy istnieje Mikołaj Święty ” – udział wzięli 

rodzice wraz z dziećmi. Po przedstawieniu Mikołaj rozdawał cukierki i była możliwość 

zrobienia zdjęcia z Mikołajem.  
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Biblioteka wraz z Ośrodkiem Kultury zorganizowała:  

- konkurs „Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem”  

- wystawę poświęconą 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

W 2018 roku w organizowanych uroczystościach i imprezach przez Miejsko – 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Przedczu wzięło udział 1.028 osób.  

Ogółem z usług biblioteki w 2018 roku skorzystało 4.652 osób.  

 

III.7 Urząd Miasta i Gminy  

Działalność inwestycyjna 

 

1. Stanowisko ds. inwestycji wykonywało zadania na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych i zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielenia zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro przyjętego 

zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 29 grudnia 2014r. 

W 2018r. zostały zrealizowane następujące inwestycje: 

 

1.1.Zagospodarowanie i odnowa centrum miejscowości - Placu Wolności w Przedczu:  

 została przeprowadzona procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone; 

 koszt zadania wyniósł około 800 tys. zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych-

budżetu gminy. 

1.2. Budowa chodnika na ul. Leśnej w Przedczu: 

 została przeprowadzona procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone; 

 koszt zadania wyniósł około 220 tys. zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych-

budżetu gminy. 

1.3. Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na odcinku Nowa Wieś Wielka – Lipiny o dł. 

1,255 km: 

 została przeprowadzona procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone; 
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 koszt zadania wyniósł około 280 tys. zł., zadanie współfinansowane ze środków 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118 550,00zł pozostała kwota  

ze środków własnych. 

1.4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Przedczu i w Katarzynie: 

 została przeprowadzona procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone; 

 koszt zadania wyniósł około 180 tys. zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych-

budżetu gminy. 

1.5. Budowa ścieżki dla nordic walking w miejscowości Katarzyna: 

 została przeprowadzona procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone; 

 zadanie to zostało współfinansowane z programu PROW na lata 2014-2020 w kwocie 

226 522,00 zł 

1.6. Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziwu” 

 zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone; 

 w ramach tego zadania wykonano utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej  

w Dziwiu z kostki brukowej o pow. 150,0 m
2 

 

 koszt zadania wyniósł 20 tys. zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych-budżetu 

gminy. 

1.7. Przebudowa drogi gminnej Nr 492047P Dziwie -Łączewna. 

 Na to zadanie została przygotowana dokumentacja projektowa,  

 został złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Procedurę 

administracyjną z RDOŚ w Poznaniu rozpoczęto 30 lipca 2018r. 

1.8. Przekazana została dotacja do ZGKiM Przedecz w wysokości 40 tys. złotych na 

Modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Przedczu: 

 w ramach tego zadania został wymieniony piec CO. na ekogroszek i dokonano 

remontu pokrycia dachowego wraz remontem kominów i wykonaniem obróbek 

blacharskich. 

1.9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych i zmieszanych oraz odpadów 

segregowanych z terenu gminy Przedecz na rok 2019: 
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 przeprowadzono procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

w której wyłoniono wykonawcę, który świadczy usługi związane z realizacją 

powyższego zadania. 

 koszt rocznej usługi wg podpisanej umowy z wykonawcą wynosi: 679 200,00 zł 

1.10. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (bloku przy ul. Rybackiej  

w Przedczu): 

 zadanie to zostało przygotowane do realizacji tzn. został przygotowany kosztorys 

inwestorski wraz z przedmiarami robót. Koszty te zostały przedstawione właścicielom 

mieszkań w bloku przy ul. Rybackiej w Przedczu. Koszty inwestycji- I etap (remont 

dachu i kominów, zmiana orynnowania) zostały podzielone proporcjonalnie do 

posiadanych udziałów własnościowych, niestety nie wszyscy właściciele wyrazili 

zgodę w partycypację w kosztach remontu – odmowa 3 właścicieli w wyniku tego 

faktu nie podjęto realizacji ww. zadania. 

1.11. Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą rynien dachowych na 

budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie. 

 Zadanie to zostało wykonane, prace remontowe zabezpieczyły budynek przed 

przeciekami i degradacją. 

 koszt zadania wyniósł około 30 tys. zł, zadanie sfinansowane z środków własnych-

budżetu gminy. 

1.12. Budowa utwardzenia placów i chodników kostką brukową przy Zespole Szkół  

w Przedczu: 

 zadanie to zostało zrealizowane, 

 wykonawca został wyłoniony w procedurze przetargowej w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. 

euro.  

 koszt zadania wyniósł około 100 tys. zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych-

budżetu gminy. 

1.13. Remont budynku głównego Szkoły Podstawowej w Przedczu -elewacja 

 w ramach tego zadania został przygotowany kosztorys inwestorski wraz  

z przedmiarami robót, 

 została przeprowadzona 3-krotna procedura przetargowa poniżej 
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kwoty 30 tys. euro zgodnie z obowiązującym regulaminem. W ramach ogłoszonych 

zamówień publicznych na stronie internetowej bip UMiG Przedecz nie zgłosił się 

żaden wykonawca - brak ofert. 

1.14. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żarowo wraz z budową kanalizacji sanitarnej na 

ul. Ogrodowej w Przedczu: 

 realizacja robót budowlanych na powyższej operacji odbyła się w 2017 r. Inwestycję 

te objęte były dofinansowaniem z programu PROW na lata 2014-2020 i faktyczne 

rozliczenie z UMWW w Poznaniu nastąpiło po dokonaniu kontroli na miejscu 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego w 2018 r. i zatwierdzeniu prawidłowości 

wykonanych robót z dokumentami umownymi. 

 koszt zadania wyniósł około 2 mln zł, zadanie współfinansowane ze środków 

programu PROW w kwocie 1 055653,00 zł  

1.15. Remont szatni przy boisku do piłki nożnej w Przedczu: 

 zadanie to zostało zrealizowane, 

 zadanie to współfinansowane było z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach ogłoszonego programu-konkursu „Szatnia na 

Medal” 

 wyłonienie wykonawcy odbyło się zgodnie z regulaminem zamówień publicznych 

poniżej kwoty 30 tys. euro. 

 koszt zadania wyniósł 50 tys. zł, zadanie współfinansowane z środków Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w kwocie 24 900,00zł pozostałą część sfinansowana 

ze środków własnych-budżetu gminy. 

1.16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie: 

 zadanie to zostało zrealizowane, w ramach tej inwestycji wykonano zmiany pokrycia 

dachowego, termomodernizacji stropu i ścina budynku, wykonaniu elewacji (tynku 

mineralnego), wymieniono okna na PCV. 

 koszt zadania wyniósł około 41 521 zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych-

budżetu gminy. 

1.17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączewnej: 

 zadanie to zostało zrealizowane, 

 prace modernizacyjne w świetlicy wykonał ZGKiM Przedecz,  

 modernizacji podlegała cześć - zaplecze gospodarcze świetlicy tj, szatnia, kuchnia, 

pomieszczenie gospodarcze-magazyn, pom. na łazienkę, wykonano nową instalację 

elektryczną, tynki, wylewki posadzkowe. 
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 koszt zadania wyniósł około 20 tys. zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych-

budżetu gminy. 

1.18. Modernizacja ul. Szkolnej w Przedczu: 

 zadanie to zostało zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kole, gmina 

Przedecz partycypowała w kosztach budowy w 40 % inwestycji tj. 240 tys. zł. 

 całkowity koszt zadania wyniósł około 600 tys. zł,  

1.19. Remont dróg gminnych na terenie gminy Przedecz: 

 z nastaniem wiosny został przeprowadzony remont dróg gminnych (tłuczniowych  

i gruntowych) za pomocą równiarki samojezdnej wraz z dowozem kamienia  

z odsiewów kolejowych w m. Nowa Wieś Wielka -Lipiny, Kłokoczyn-Zabłotniki, 

Rybno350mb, Nowa Wieś Wielka -las w kierunku Kłokoczyna. 

 

2 . Na realizację zadania gminy dotyczącego dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Przedecz 

z miejscowości Katarzyna, Zalesie, Żarowo w roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły 

Podstawowej w Przedczu i Przedszkola Gminnego w Przedczu zostało przeprowadzone 

postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. euro. 

Wykonawcą usługi był PKS Konin. Dowozem objętych było 55 uczniów Szkoły 

Podstawowej, i Przedszkola Gminnego. Koszt dowozu w sali całego roku szkolnego wyniósł 

45 000,00 zł. 

Natomiast na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzone postępowanie przetargowe 

dotyczącego dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Przedecz do Szkoły Podstawowej  

w Przedczu i Przedszkola Gminnego w Przedczu wyłoniło wykonawcę usługi - PKS Konin. 

Dowozem objętych jest 52 uczniów Szkoły Podstawowej, i Przedszkola Gminnego. Koszt 

dowozu w sali całego roku szkolnego wynosi 59 823,00 zł. 

3. W ramach przydzielonych zadań na podstawie ustawy o drogach publicznych i aktów 

prawnych wydanych na jej podstawie oraz, na stanowisku były przygotowywane decyzje  

o zajęciu pasa drogowego i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi: 

Wydanych zostało 9 decyzji na zajęcie pasa drogowego, wydano 2 decyzje na umieszczenie 

urządzeń w pasie drogowym, pobrano opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych  

z funkcjonowaniem drogi w pasie dróg gminnych w wydanych decyzjach w latach 

poprzednich tzw. - opłaty roczne.  Razem wartość wydanych decyzji wynosi : 37 689,53 zł. 
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4. W zakresie dotyczącym gospodarki wodnej na stanowisku przeprowadzone zostały  

2 postępowania administracyjne związane z naruszeniem stosunków wodnych na gruncie, 

 do którego zastosowano procedurę zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne. 

 

Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym   

1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami:  

W zakresie gospodarki nieruchomościami wykonano uchwałę Rady Miejskiej 

w Przedczu z dnia 28.12.2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 

będących własnością Gminy, a więc: 

1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyodrębniony lokal 

mieszkalny nr 4 o pow. 38,30 m
2
 wraz z pomieszczeniem przynależnym (obórką) oraz 

udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku wielorodzinnym  

w Przedczu przy ul. Gen. Bema 13 (akt notarialny z dnia 06.04.2018r.). 

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyodrębniony lokal 

mieszkalny nr 7 o pow. 20,90 m
2
 wraz z pomieszczeniem przynależnym (obórką) oraz 

udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku wielorodzinnym  

w Przedczu przy ul. Gen. Bema 13 (akt notarialny z dnia 04.06.2018r.). 

Uchwała Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28.12.2017r. w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 8 wraz  

z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu 1430/32010, 

usytuowanego w budynku gospodarczym w Przedczu przy ul. Gen. Bema 13 nie została 

wykonana z uwagi na wycofanie się najemcy z jego wykupu.  

W wykonaniu odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26.09.2018r. 

ustanowiono odpłatną służebność przesyłu na rzecz operatora energetycznego – ENERGA 

OPERATOR SA na działkach nr 1 i nr 75 w Przedczu przy ul. Szkolnej i Kościuszki (akt 

notarialny z dnia 18.12.2018r.) za łączną kwotę netto 10.000 zł. 

W wykonaniu uchwały nr XXXII/206/2018 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 

28.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy Przedecz zawarto  
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4 umowy dzierżawy gruntów pod garaże kontenerowe w Przedczu przy ul. Szkolnej 3,  

na okres 10 lat z dotychczasowymi dzierżawcami. 

W wykonaniu uchwały nr XXXV/215/2018 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 

14.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Przedecz 

zawarto umowę dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 43m
2 
z przeznaczeniem na prowadzenie 

sklepu spożywczego położonego w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej,  

na okres 6 lat z dotychczasowym dzierżawcą. 

W dniu 20.12.2018r. Rada Miejska w Przedczu podjęła uchwałę nr III/20/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy Przedecz, której wykonanie 

nastąpiło z dniem 01.01.2019r. Umowa dzierżawy została zawarta na okres 5 lat. 

W 2018r. Gminie Przedecz obowiązywał plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości na lata 2016-2018 przyjęty zarządzeniem nr 86/2015 Burmistrza Miasta 

Przedecz z dnia 31.12.2015r.  

Zarządzeniem nr 15/2018 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 31.12.2018r. został 

przyjęty plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021. 

Na podstawie umowy użyczenia zawartej w latach ubiegłych udostępniono:  

 budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych –  

na okres pięciu lat (na okres do 31.12.2020r.) 

 grunt o pow. 20m
2 

w Zalesiu (z działki nr 123/3) Stowarzyszeniu „Solna Dolina”  

z przeznaczeniem na zamontowanie obiektu małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej (na okres do 31.12.2023r.) 

W dniu 28.11.2018r. podjęto Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta Przedecz  

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego lokali użytkowych, którymi administruje 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu i Gmina Przedecz. Stawki 

określone w ww. zarządzeniu obowiązują od 01.01.2019r.  
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2.Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

W  Gminie Przedecz obowiązują: 

 wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedecz na lata 

2016-2022 przyjęty uchwałą nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 16 

czerwca 2016 r. 

 zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Przedecz przyjęte uchwałą nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28 

listopada 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 8215 z dnia 8.12.2017r.) 

W dniu 26.11.2018r. podjęto Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta Przedecz  

w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne na terenie Gminy Przedecz, którymi 

administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu. Stawki określone 

w ww. zarządzeniu obowiązują od 01.03.2019r.  

Na bieżąco przyjmowane i weryfikowane były podania osób ubiegających się  

o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Przedecz. Sukcesywnie dokonywano 

przydziału lokali mieszkalnych. 

3.Prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego 

Dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości będących własnością Gminy Przedecz. Ostatnia aktualizacja dokonana była 

pod koniec 2012r. Przeprowadzono weryfikację użytkowników wieczystych pod kątem 

wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.). 

4.W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

W Gminie Przedecz obowiązują dwa główne miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Przedecz zatwierdzony 

Uchwałą Rady Miejskiej w Przedczu Nr XXVI/173/2002 z dnia 22 marca 2002r. (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. Nr 70, poz. 1840 z dnia 24.05.2002r.); 
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przedecz zatwierdzony 

Uchwałą Rady Miejskiej w Przedczu Nr XXVI/174/2002  

z dnia 22 marca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 70, poz. 1841 z dnia 24.05.2002r.). 

Zmiany dotychczasowego przeznaczenia poszczególnych terenów uregulowane są w: 

 Uchwale nr XXII/186/2009 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 23 października 2009r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przedecz 

 Uchwale nr XXII/185/2009 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 23 października 2009r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Przedecz  

 Uchwale nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 3 marca 2011r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Przedecz 

 Uchwale nr XXVII/166/2017 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 13 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmian Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Przedecz oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przedecz 

Cały obszar gminy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Warunki zabudowy wydawane są na podstawie wypisu i wyrysu z MPZP. Na bieżąco 

przyjmowane były podania osób ubiegających się o zmianę przeznaczenia gruntów  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydawano:  

- zaświadczenia stwierdzające przeznaczenie gruntów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. W 2018r. wydano ich 81. 

- wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do celów 

projektowych. W 2018r. wydano ich 38. 

5.Współpraca z klubami sportowymi: 

W myśl przepisów ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie oraz zgodnie  

z uchwałą nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2011r. Nr 133, poz. 2145) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Przedecz zlecono realizację zadania publicznego 

określonego we wnioskach złożonych w wymaganym terminie przez kluby sportowe Klub 
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Sportowy „Baszta Przedecz” oraz UKS „SALUS Przedecz”. Klub Sportowy „Baszta 

Przedecz” propaguje kulturę fizyczną i aktywność ruchową poprzez organizowanie zawodów 

sportowo-rekreacyjnych oraz tworzenie możliwości czynnego udziału w uprawianiu piłki 

nożnej i udziału w różnego typu rozgrywkach w tej dyscyplinie. Natomiast UKS „SALUS 

Przedecz” propaguje kulturę fizyczną i aktywność ruchową poprzez organizowanie zawodów 

sportowo-rekreacyjnych oraz tworzenie możliwości czynnego udziału w uprawianiu piłki 

ręcznej i udziału w różnego typu rozgrywkach w tej dyscyplinie. Po przyjęciu sprawozdania 

finansowego za rok poprzedni na podstawie podpisanych umów w 2018r. Gmina Przedecz 

przekazała dotację na działalność klubów sportowych. Klub Sportowy „Baszta Przedecz” 

otrzymał dotację w kwocie 54 000,00 zł, natomiast Uczniowski Klub Sportowy „Salus 

Przedecz” – 10 000,00 zł. Kluby sportowe realizują przedmiotowe zadania od momentu 

podpisania umowy do końca roku kalendarzowego. Z kolei zaś w terminie do 15.01. 

zobligowane są złożyć sprawozdanie finansowe celem rozliczenia przyznanej dotacji. 

Kosztorys wykorzystania dotacji zawiera głównie następujące pozycje kosztów: transport na 

mecze, opłaty sędziowskie, badania lekarskie, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu 

sportowego, usługi medyczne czy też koszty zabezpieczenia organizacyjnego zadania. 

Realizację przedmiotowego zadania publicznego realizowano w oparciu o uchwałę  

nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Przedecz jak również 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 2.10.2017r. w sprawie naboru wniosków  

o przyznanie dofinansowania na rozwój sportu na terenie Gminy Przedecz.  

W dniu 26.09.2018r. zostało podjęte nowe Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedecz  

w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na rozwój sportu na terenie Gminy 

Przedecz na rok 2019, w którym przeznaczono kwotę 60.000 zł na rozwój sportu. 

6.Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

W 2018r. obowiązywał Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty uchwały Rady Miejskiej  

w Przedczu z dnia 28.11.2017r. Na jego realizację przeznaczono w budżecie kwotę 3.000 zł. 

Przedmiotowy program został poprzedzony konsultacjami społecznymi wywołanymi 

zarządzeniem nr 204/2017 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 25.10.2017r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
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wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość wnoszenia uwag do projektu 

programu za pośrednictwem formularza zgłaszania opinii, który można było  

-przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, 

- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz (pok. nr 8), 

- przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

urzad@przedecz.com.pl Z kolei zaś w dniu 10.05.2018r. przedstawiono organowi 

stanowiącemu Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przedecz  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.  

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2018 roku Gmina Przedecz nie zleciła realizacji 

zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie z uwagi na brak ich funkcjonowania na jej terenie. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 20.12.2018r. podjęto nowy Program na 

rok 2019 poprzedzony konsultacjami społecznymi wywołanymi zarządzeniem nr 279/2018 

Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 30.10.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jego realizację przeznaczono  

w budżecie kwotę 3.000 zł. 

7.Współpraca z Zakładem Energetycznym.  

W 2018r. w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z Oświetleniem 

Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu o oświetlenie ulic, placów i dróg 

publicznych. Pod koniec 2018r. wszczęto procedurę o oświetlenie ulic, placów i dróg 

publicznych na rok 2019, która zakończyła się podpisaniem umowy w dniu 11.01.2019r. 

Na bieżąco zgłaszano awarie oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Przedecz 

oraz prowadzono ich weryfikację pod względem merytorycznym i finansowym.   
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Ochrona środowiska 

1. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wykonano zadania wynikające z uchwały w sprawie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

rok 2018”. W celu realizacji założeń programu zawarto umowę z lekarzem weterynarii 

Piotrem Bartłomiejczakiem prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną w Kłodawie,  

ul. Przedecka 32, 62-650 Kłodawa dotyczącą zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie gminy Przedecz 

oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Turku. W celu 

przyjmowania, przetrzymywania zwierząt zagubionych, zbłąkanych i porzuconych lub  

z innych przyczyn bezdomnych. Ponadto na podstawie oświadczenia, wskazano 

gospodarstwo rolne prowadzone przez Panią Ewę Dobrowolską, znajdujące się  

w miejscowości Dziwie 13, 62-635 Przedecz, w przypadku konieczności zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich. Program przyczynia się do ograniczenia bezdomności zwierząt 

oraz humanitarnego ich traktowania, a także kształtowania właściwego stosunku do zwierząt. 

2. Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę 

wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina prowadzi działania 

związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych. Zgodnie z przyjętymi uchwałami mieszkańcy zobowiązani są do złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwartalnego 

jej uiszczania. W celu zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów  przeprowadzono 

przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz 

odpadów segregowanych z terenu Gminy Przedecz na rok 2019". 

W przetargu udział wzięły 2 firmy:  

- TÖNSMEIER CENTRUM Sp. z o. o. Kutno ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, która 

złożyła ofertę na kwotę 850.008,00 zł, 

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. Baruchowo, 87-821 

Baruchowo, która złożyła ofertę na kwotę 679.200,00 zł 

Zgodnie z procedurą przetargową wybrano ofertę cenowo najniższą, która i tak 

przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie na ww. zadanie. W związku ze znaczną 

różnicą w cenie pomiędzy rokiem ubiegłym podjęto decyzję o zmianie stawki. Rada Miejska 

w Przedczu uchwałą nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 

XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru 
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metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 

ustaliła nowe stawki: 

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - stawka wynosi 

14,00 zł miesięcznie od osoby, 

- jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - stawka wynosi 

24,00 zł miesięcznie od osoby. 

Zgodnie założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system 

gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. Dotychczasowe 

dochody gminy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były 

niewystarczające. W związku z kosztami paliwa, transportu, wzrostu zatrudnienia a także 

opłatami za składowanie i magazynowanie odpadów firmy podniosły ceny za wykonywane 

usługi. W celu zapewnienia płynnego i prawidłowego funkcjonowania systemu konieczne 

było podniesienie stawki, która nie była zmieniana od początku funkcjonowania nowego 

systemu czyli od 2013 roku.  

W ramach realizacji obowiązków ustawowych, Gmina prowadzi Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów do którego mieszkańcy mogą dostarczać: przeterminowane leki, chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, folie po nawozach i kiszonkach, 

odpady zielone. 

Zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz, 

corocznie, do 31 marca przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wielkopolskiego 

Inspektora Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Sprawozdanie zawiera:  

1) informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu gminy odpadów 

komunalnych, w tym o odebranych odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich 

zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady 

komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;  

2) informację o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz 

ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;  

3) informację o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z terenu 

gminy odpadów komunalnych;  
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4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania;  

5) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.  

Po sporządzeniu sprawozdania za 2018 rok obliczono: 

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania wynosił 0,98 %. Niecały 1% odbieranych odpadów ulegających 

biodegradacji został kierowany na składowisko. Norma wg. rozporządzenia wynosi do 40% 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 18,04 % natomiast 

poziom, wg. rozporządzenia powinien wynieść minimum 30 %. Należy zatem podjąć 

działania zmierzające do dokładniejszego segregowania odpadów komunalnych przez 

mieszkańców, gdyż poziomy odzysku w kolejnych latach będą musiały być jeszcze większe( 

rok 2019 - 40%, rok 2020 - 50 %). 

3. Zgodnie  z ustawą o ochronie przyrody realizowane są z zakresu wycinki drzew. 

Przeprowadzono 58 postępowań dotyczących wycinki: 45 wynikających ze zgłoszeń 

dokonanych przez osoby fizyczne oraz 13 postępowań zakończonych wydaniem decyzji 

dotyczących wycinki drzew przy drogach powiatowych i gminnych. 

4.Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 13 grudnia 2012r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty 

Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 16 czerwca 2016r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Przedecz zmieniona Uchwałą Nr XVII/111/2016 z dnia 11lipca 2016 roku. 

Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 16 czerwca 2016r.  

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Powyższe uchwały miały zastosowanie do naliczenia wymiaru i poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Przedecz na 2018rok. 
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W 2018 roku naliczono wymiar na kwotę 382672,68 zł (uwzględniono saldo 

poczatkowe) dla 3375 osób. W związku ze ze zmianą danych w deklaracjach przyjęto 321 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano na kwotę 333219,79 zł (wpłaty 

bieżące i zaległe) zaś zaległości w opłacie na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 49452,89zł 

(od lipca 2013 ). 

Na stanowisku prowadzono ewidencję księgową (księgowanie wpłat dokonywanych 

przez podatników, kontrola zaległości, realizacja wypłat nadpłat, uzgadnianie sald oraz 

wpływów). Dokonywano kontroli terminowości wpłat. W przypadku zwłoki  

w dokonywanych wpłatach podejmowano czynności zmierzające do przymusowego 

ściągnięcia należności: wystawiono 344 upomnień na kwotę 41948,17zł. Wystawiono  

i przesłano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawczych na kwotę 1207,40 zł.  

W Gminie Przedecz obowiązuje Uchwała nr XXIV/143/2013 z dnia 7 marca 2013r.  

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso zmieniona uchwałą nr IV/22/2015 z dnia 25 lutego 2015r., która pozwala na pobór 

opłaty w drodze inkasa. Realizaja uchwały polegała na rozliczaniu inkasentów z pobranych 

kwot oraz wyliczenia wypłaty za inkaso.  

W ramach prowadzonej ewidencji księgowej na stanowisku prowadzone są sprawy  

z zakresu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych okreslone w art 67 ustawy ordynacja 

podatkowa (umorzenia, odrodzenia, rozłożenia na raty). W 2018 roku prowadzono 3 sprawy: 

2 z zakresu umorzenia z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 1 z zakresu 

rozłożenia na raty z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami. Wobec powyższego 

wydano 2 decyzje umarzające na kwotę 736,00 zł oraz decyzję rozłożenia na 8 rat z tytułu 

zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1150,80 zł. 

Zadania Oświatowe 

1. W związku z realizacją zadań wynikających z art. 122 Prawa oświatowego jednemu 

pracodawcy przyznano dofinansowanie do kosztów kształcenia 2 młodocianych pracowników 

w wysokości 16 162,00 zł. Pracodawca, otrzymał dofinansowanie po zakończeniu przez 

młodocianych nauki zawodu oraz zdaniu przez niego egzaminu potwierdzającego zawodowe 
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kwalifikacje. Pracodawca w ustawowo określonym terminie złożył wniosek oraz niezbędne 

dokumenty, na podstawie których przeprowadzono postępowanie w sprawie przyznania 

dofinansowania kosztów kształcenia.  

 2. Zgodnie z dyspozycją art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty  w roku 2018 

wspomagano uczniów w formie stypendiów. Kryterium dochodowe przypadające na członka 

rodziny uprawniające do uzyskania ww. pomocy od stycznia do czerwca 2018r. okre4ślone 

zostało na kwotę 514zł i na podstawie tego kryterium przyznano stypendium szkolne 75 

uczniom po 100zł za miesiąc. Natomiast z uwagi na wzrost od października wysokości 

kryterium dochodowego do kwoty 528 zł została podjęta uchwała nr XXXVII/225/2018 Rady 

Miejskiej w Przedczu  z dnia 26 września 2018r., na podstawie której przyznano stypendium 

szkolne dla 71 uczniów. Łącznie na stypendium szkolne wydatkowano kwotę 73 000 zł.  

W roku 2018 nie przyznano zasiłków szkolnych. 

3. Działając na podstawie art. 6a ust.6 ustawy karta nauczyciela oraz rozporządzenia NEN  

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania 

odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – zostały 

przeprowadzone dwa postępowania w sprawie oceny pracy dyrektorów placówek 

oświatowych działających na terenie gminy, na podstawie, których dyrektorzy otrzymali karty 

oceny pracy. 

4. Na podstawie art.63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 

dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  

i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  

w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 

ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  został przeprowadzony  konkurs na kandydata 

na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Przedczu. 

5.Działając na podstawie art. 9b ust.1 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia 

MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – zostało 

przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego 
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się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku ww. postępowania 

został nadany akt nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 

6.W związku z realizacją programu rządowego "Aktywna Tablica" Wojewoda Wielkopolski 

udzielił wsparcia finansowego w kwocie- 14 000,00 zł, wkład własny organu prowadzącego 

wyniósł 3500,00 zł. Z otrzymanych funduszy Szkoła Podstawowa zakupiła zgodnie z danymi 

zawartymi we wniosku zakupiła 2 interaktywne monitory dotykowe. 

7.W związku udziałem Szkoły Podstawowej w programie rządowym - Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa Wojewoda Wielkopolski udzielił Szkole Podstawowej wsparcia 

finansowego w wysokości 12 000 zł. Udział Gminy Przedecz jako organu prowadzącego 

wyniósł 3 000 zł. Szkoła Podstawowa w Przedczu zgodnie z przekazanym sprawozdaniem 

zakupiła z przyznanych środków 431 książek, 195 lektur.  

Podatki 

 

1. W 2017r.  Rada Miasta i Gminy Przedecz przyjęła  Uchwały podatkowe: 

Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 września 2017r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. 

Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 września 2017r.  

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok. 

Powyższe uchwały miały zastosowanie do podatków za 2018r.  

Realizaja  uchwał na stanowisku ds. podatku i opłat lokalnych polegała na 

prowadzeniu spraw związanych z wymiarem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 

osób fizycznych. 

 W 2018 roku dokonano wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości   dla 

osób fizycznych i wydano: 

 991 decyzji w sprawie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 

 237 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości 

 221 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego 

     3 decyzje ustalających wymiar podatku leśnego 

 W odniesieniu do podatków należnych od osób osób fizycznych wprowadzano zmiany 

w ewidencji  podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na podstawie zmian otrzymanych 

ze Starostwa Powiatowego w Kole Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru “Zawiadomień  
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o zmianach w danych ewidencyjnych“ oraz otrzymywanych od podatników informacji  

w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.  

Na podstawie tych dokumentów dokonano zmiany wymiaru podatku rolnego, leśnego, od 

nieruchomości dla osób fizycznych  i wydano: 

1.75  decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 

2. 7 decyzji w sprawie zmiany  wymiar podatku od nieruchomości 

3. 6 decyzji w sprawie zmiany wymiar podatku rolnego 

W 2018 roku wydana 21 decyzji w sprawie zwolnienia i udzielenia ulgi w podatku 

rolnym w związku z kupnem gruntów rolnych oraz 1 decyzję w sprawie udzielenia ulgi 

inwestycyjnej z tytułu dokonanych inwestycji w gospodarstwie rolnym.  

W 2018 roku na stanowisku  ds. podatku i opłat lokalnych wystawiono 293 

zaświadczeń dotyczących  figurowania bądź niefigurowania w ewidencji podatków i opłat 

lokalnych oraz 44 informacji - udostępniania danych.  

Na stanowisku  ds. podatku i opłat lokalnych prowadzone są sprawy związane  

z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego  do produkcji  rolnej.  W roku 2018 przyjęto  626 wniosków 

o zwrot podatku i wydano 626 decyzji przyznających zwrot podatku. Sporządono również 

sprawozdania  z pomocy publicznej i pomocy de minimis. 

 

2. Realizaja powyższych uchwał na stanowisku ds. księgowości podatkowej polegała na 

prowadzeniu spraw związanych z wymiarem i poborem podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób prawnych. W 2018 roku przyjęto 39 deklaracji na podatek od osób 

prawnych i dokonano przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 

504.451,00 zł.  Wydano 1 decyzję w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości 

na 2018 rok na kwotę 22.586,00 zł. Dokonywano kontroli terminowości wpłat należnych 

podatków. W przypadku  zwłoki w dokonywanych wpłatach podejmowano czynności 

zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności: wystawiono 2 upomnienia na kwotę 

20,702,00 zł. Wystawiono i przesłano do Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy  na kwotę 

20.702,00 zł. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 42.912,00 zł.  

 W odniesieniu do podatków należnych od osób osób fizycznych prowadzono 

ewidencję księgową podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości   (księgowanie wpłat 

dokonywanych przez podatników, kontrola zaległości, realizacja wypłat nadpłat, uzgadnianie 

sald oraz wpływów).  Dokonywano kontroli terminowości wpłat należnych podatków.  

W przypadku zwłoki w dokonywanych wpłatach podejmowano czynności zmierzające do 
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przymusowego ściągnięcia należności: wystawiono 425 upomnień na kwotę 148.153,80. 

Wystawiono i przesłano do Urzędu Skarbowego 27 tytułów wykonawczych na kwotę 

54.981,95 zł. Dokonano wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 23.014,00 zł   

W Gminie Przedecz w 2018r. obowiązywała Uchwała nr VII/54/2011 z dnia 19 maja 

2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz 

okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmieniona uchwałą  

nr IV/21/2015 z dnia 25 lutego 2015r., która pozwala na pobór podatku, rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Realizaja uchwały polegała na 

rozliczaniu inkasentów z pobranych kwot oraz wyliczenia wypłaty za inkaso.  

 W ramach prowadzonej ewidencji księgowej na stanowisku ds.  księgowości 

podatkowej prowadzone są sprawy z zakresu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

okreslone w art 67 ord. Pod. ( umorzenia, odrodzenia, rozłożenia na raty). W 2018 roku 

prowadzono 16 spraw  z zakresu umorzenia zaległego podatku. Wydano 16 postanowień  

i decyzji umarzających na kwotę 1657,00 zł   

W 2018 roku na stanowisku ds. księgowości podatkowej wystawiono 18 zaświadczeń 

o  niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.  

3. W 2017r.  Rada Miasta i Gminy Przedecz przyjęła Uchwałę nr XXX/184/2017 Rady 

Miejskiej w Przedeczu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2018 rok. 

Realizaja ww. uchwały na stanowisku d/s obsługi kasy polegała na prowadzeniu spraw 

związanych z wymiarem i poborem podatku od środków transportowych od osób prawnych  

i od osób fizycznych. W 2018 roku przyjęto  12 deklaracji na podatek od środków 

transportowych na kwotę 68.326,00 zł.  Wydano 2 decyzję w sprawie określenia wysokości 

podatku od srodków transportowych na 2018 rok na kwotę 12.063,00 zł. Dokonywano 

kontroli terminowości wpłat należnych podatków. W przypadku  zwłoki w dokonywanych 

wpłatach podejmowano czynności zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności: 

wystawiono 9 upomnień na kwotę 20,565,00 zł. Wystawiono i przesłano do Urzędu 

Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę 19.360,00 zł. Dokonano wpisu hipoteki 

przymusowej na kwotę 31.434,00 zł.  

 

4.W ramach obowiązków innych niż powyższe zrealizowano zadania:  

- w ramach realizacji umów cywilnoprawnych zawartych przez gminę  przyjęto   

i zaksięgowano wpłaty   na kartach 42 podatników.   
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- w ramach realizacji wieczystego  użtykowania zaksięgowano wpłaty na kontach 38 

użytkowników. 

- w ramach realizacji podatku od towarów i usług (VAT) wystawiono 416 odumenów  

( faktury vat, dokumenty dzierżawy według umowy). 

- w 2018 roku wydano 4 zezwolenia na podłączenie się do istniejących urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę.  

- w 2018 roku wydano 2 zezwolenia na podłączenie się do istniejących urządzeń zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  

- w 2018 roku na stanowisku d/s obsługi kasowej  wystawiono 20 zaświadczeń o   opłacaniu 

składek na FER I FUSR. 

 

Sprawy obywatelskie  

- informacja z realizacji zadań na stanowisku ewidencji ludności i USC  

 

1. Ewidencja ludności 

Działając na podstawie ustawy o ewidencji ludności oraz rozporządzeń wydanych na 

jej podstawie 

- dokonano łącznie 107 zameldowań i wymeldowań 

- usunięto 414 niezgodności 

- wydano 7 decyzji w sprawach meldunkowych 

- nadano 3 numery PESEL 

- dokonano 39 udostępnień danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru 

zamieszkania cudzoziemców (RZC) 

- wydano 149 zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek 

dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 

(RZC) 

Działając na podstawie przepisów ustawy  Kodeks wyborczy: 

- sporządzono i aktualizowano na bieżąco spisy wyborcze w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

- sporządzano meldunki kwartalne i przedwyborcze oraz zapewniono obsługę informatyczną 

systemu WOW i Terytorialnej Komisji Wyborczej 
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2. Działalność gospodarcza 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej 

osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi 

jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. Aby 

zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów 

postępowania: 

 zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby 

posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany), 

 zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do 

wybranego urzędu gminy, 

 bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do 

wybranego urzędu gminy, 

 pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina 

przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG), 

W związku z powyższym w 2018r. w Urzędzie zostały dokonane czynności: 

- założono 8 działalności gospodarczych 

- dokonano 37 zmian w danych we wpisie do CEIDG 

- wznowiono 7 działalności gospodarczych 

- zawieszono 10 działalności gospodarczych 

- zakończono 6 działalności gospodarczych 

 

3. Zrealizowano następujące zadania i czynności na stanowisku z-cy kierownika USC: 

Na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz rozporządzeń wydanych 

na jej podstawie oraz Oświadczenia rządowego z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie wymiany 

dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą 

Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.: 

- sporządzono 50 aktów stanu cywilnego; 

- wydawano 2 decyzje z zakresu rejestracji stanu cywilnego; 

- czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego – 30 szt.; 
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- wydawano 489 odpisów aktu stanu cywilnego (ogółem skróconych, zupełnych, 

wielojęzycznych); 

- wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, przyjmowanie oświadczeń – 36 szt.; 

- sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – 103 szt. 

- sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – 325 szt.; 

- migracja aktów stanu cywilnego do aplikacji ŹRÓDŁO (system BUSC)– 512 szt.; 

- usunięto 714 niezgodności w systemie PESEL; 

- przygotowano i przekazano do Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział Konin 

materiały archiwalne : Akta stanu cywilnego parafii Rzymskokatolickiej Przedecz z lat 1916-

1917, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Przedecz z lat 1900-1919, 

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Przedecz z lat 1903-1916; 

- comiesięcznie sporządzana jest i przekazywana w aplikacji „Rejestry państwowe” statystyka 

z miesięcznej pracy na stanowisku z-cy kierownika USC; 

Ponadto prowadzony jest na bieżąco rejestr wydanych druków ścisłego zarachowania, 

rejestr usuniętych niezgodności, rejestr wydanych odpisów aktu stanu cywilnego.  

5. Zakres dowodów osobistych: 

Na podstawie ustawy. o dowodach osobistych oraz rozporządzeń: w sprawie kontroli 

korzystania z dostępu do danych z rejestru dowodów osobistych w trybie teletransmisji 

danych , w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru dowodów 

osobistych oraz w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania  

w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu; 

- wydano 454 dowody osobiste; 

- przyjęto 31 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; 

- unieważniono 370 dowodów w systemie RDO; 

Ponadto wykonano inne czynności związane z obsługą dowodów osobistych: 

archiwizacja wniosków w kopertach dowodowych, archiwizacja kopert dowodowych osób 

zmarłych, prowadzony jest rejestr wydanych dowodów osobistych oraz rejestr 

unieważnionych dowodów osobistych.  

Statystykę sporządzono na podstawie comiesięcznych statystyk przesyłanych każdego 

miesiąca w aplikacji rejestry państwowe celem naliczenia dotacji na zadania zlecone  

z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności. 
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6. Sprawy zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.  

- wdrożono nową wersję aplikacji ARCUS, która na bieżąco jest aktualizowana; 

Na podstawie ustaw o zarządzaniu kryzysowym i o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej jak i  rozporządzeń wydanych na ich podstawie oraz zgodnie  

z Zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 25 stycznia 2013 r. 

w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny oraz zgodnie z wojewódzkim Planem zasadniczych 

przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie 

wielkopolskim w 2018 roku przeprowadzono 4 treningi Stałego Dyżuru; na szczeblu 

powiatowym przyjęto i zrealizowano sygnały ćwiczebne; 

- przećwiczono na szczeblu powiatowym uruchomienie Akcji Kurierskiej; 

- wyznaczono i przesłano do SP w Kole terminy kontroli problemowych; 

- sporządzono i przesłano do SP w Kole sprawozdanie z realizacji zadań związanych  

z doręczeniem kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej; 

- sporządzono i przesłano do SP w Kole sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli 

problemowych w gminie, 

- sporządzono Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań 

obronnych na 2018 r.; 

- opracowano i uzgodniono z Wojewodą Wielkopolskim w Poznaniu Plan szkolenia 

obronnego na 2018 r.; 

- opracowano i przesłano do SP w Kole zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych 

przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Przedecz; 

- opracowano i przesłano do SP w Kole Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych 

Przygotowań Obronnych; 

- opracowano i przesłano do SP w Kole Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w Mieście 

i Gminie Przedecz za rok 2017; 

- Opracowano Program szkolenia obronnego za Gminę Przedecz; 

7. Sprawy wojskowe. 

W związku z  ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  

i Rozporządzeniem MSWiA w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji 

wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej oraz na podstawie upoważnienia Nr 1/2018 

Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 02.01.2018 r. przeprowadzono kwalifikację 

wojskową rocznika 1999; - wezwano do kwalifikacji 20 osób; łącznie stawiło się 18 
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mężczyzn rocznika podstawowego oraz 2 kobiety z rocznika starszego; stawiennictwo 

podlegających kwalifikacji w Gminie Przedecz wyniosło 100 %; 

8. Ochotnicze Straże Pożarne. 

W 2018r. sporządzono wniosek do Ministra Sprawiedliwości Departament Funduszu 

Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów 

publicznych w ramach środków Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy 

postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości i pozyskano dotację na sprzęt strażacki  

w wysokości 31 165,20 zł; 

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności 

alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom 

uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy  

w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami 

alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich 

rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach 

życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do 

sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania 

poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania 

gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: 

 wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Przedczu  

 prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania  

i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta  

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych; 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

 prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, 

które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
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demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają 

spokój lub porządek publiczny; 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.  

W celu realizacji powyższych zadań zostały podjęte następujące czynności: 

- zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii przyjęto uchwałę Nr XX/131/2016 Rady 

Miejskiej w Przedczu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2017-2019 określającego strategię w zakresie narkomanii i związanych z nią 

problemów, 

- zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyjęto 

uchwałę Nr Uchwała XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28.12.2017r.    

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok uwzględniający cele operacyjne dotyczące profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020, 

- sporządzono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w 2017 roku, 

- sporządzono sprawozdanie PARPA-G1 z działalności samorządów gminnych w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku 

- zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyjęto 

Uchwałę Nr XXXV/218/2018 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 14 czerwca 2018 r.  

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminny Przedecz miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, 

- zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyjęto 

Uchwałę Nr XXXV/219/2018 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 14 czerwca 2018 r.  

w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Przedecz, 

- zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyjęto 

Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 20.12.2018 r. w sprawie 
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uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok uwzględniający cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.  

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020, 

- wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczenie do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, w tym: 

a) 5 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 

b) 5 zezwoleń powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu 

c) 4 zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu 

- wydano 7 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 

4,5% alkoholu oraz piwo,  

- odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 

które zostały wezwane  osoby względem, których zostały skierowane wnioski o objęcie ich 

leczeniem odwykowym, w celu przeprowadzenia rozmowy dotyczącej nadużywania 

alkoholu. 
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IV. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2018r. 

Uchwała XXVII/165/2017 z dnia 13.06.2017 r. –  ws. zmiany studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów 

Gminy Przedecz uchwalonego uchwałą nr X/77/99 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 

29.12.1999 r. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przedczu w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przedecz, postanowiono o konieczności wykonania 

pilnych, pojedynczych zmian studium, umożliwiających sporządzenie niezbędnych pilnych 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. O konieczności tych zmian 

zdecydowano po rozważeniu interesu publicznego i interesów prywatnych, z uwzględnieniem 

wymogów określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uznano za zasadne. Potrzeba 

stworzenia nowych terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą przy 

wybudowanej obwodnicy miasta wynika z zapotrzebowania na nowe miejsca pracy  

i zobowiązania gminy do stworzenia możliwości lokalizacji nowych miejsc pracy  

w produkcji, usługach, bazach i składach przy tej obwodnicy. Lokalizacja ta harmonijnie 

wpisuje się w układ przestrzenny miasta, będzie uzupełnieniem zabudowy miasta, 

jednocześnie zapewniając wymagane dla stref przemysłowych oddalenie od terenów 

zabudowy mieszkaniowej. Konieczność zmiana studium dla działki o nr ewid. 129/1 arkusz 

mapy 1 w obrębie Nowa Wieś Wielka wynika z prawdopodobnej omyłki przy sporządzaniu 

aktualnie obowiązującego studium, w którym nie uwzględniono istniejącej działki 

zabudowanej. Zmiana studium dla części działki o nr ewid. 4 arkusz mapy 11 w obrębie 

miasta Przedecz polega na nieznacznym poszerzeniu pasma istniejącej zabudowy przy ulicy 

Szemplińskiego, uwzględniającym także istniejące zainwestowanie i istniejące faktyczne 

użytkowanie terenu. Zmiana studium dla części działki o nr ewid. 20 arkusz mapy 13  

w obrębie miasta Przedecz, polega na niewielkiej obszarowo zmianie – likwidacji 

niewielkiego terenu upraw rolnych znajdujący się na środku jednej działki - połączenia pasm 

zabudowy wyznaczonych wzdłuż ulicy Leśnej oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

i ulicy Kolonia pod Kobylatą. Zmiana ta uzupełnia zwarte tereny zabudowy umożliwiając 

racjonalne kształtowanie zabudowy na działce. Zmiana studium dla część działki nr 50, ark. 1 

w obrębie Nowa Wieś Wielka polega na niewielkim powiększeniu zwartego terenu zabudowy 
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wsi Nowa Wieś Wielka realizowanego w celu stworzenia możliwości budowy nowego 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na działce, która jest  

w części zabudowana zabudową zagrodową. Możliwość niewielkiego powiększenia zwartego 

terenu zabudowy wsi uznano za zasadne ze względów społecznych.  

Uchwała XXVII/166/2017 z dnia 13.06.2017r. – ws. zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przedecz 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzedzona 

uchwaleniem zmian w studium, wynika z zainteresowania lokalnej społeczności zmianą 

przeznaczenia ich nieruchomości celem realizacji na nich zadań inwestycyjnych. Zmiana 

przeznaczenia terenów przylegających do wybudowanej obwodnicy miasta na tereny 

oznaczone symbolem P, U (przemysł, usługi) wynika z zapotrzebowania na nowe miejsca 

pracy i zobowiązania gminy do stworzenia możliwości lokalizacji nowych miejsc pracy  

w produkcji, usługach, bazach i składach przy tej obwodnicy.  

Uchwała XXIX/176/2017 z dnia 26.09.2017 r. – ws. uchwalenia gminnego 

programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 

2017 – 2023 

Celem programu i pracy Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy, podejmowanie działań interwencyjnych w związku ze zgłoszeniem 

przemocy w rodzinie, prowadzenie działań w związku z założonymi przez policję 

Niebieskimi Kartami. 

Uchwała XXIX/177/2017 z dnia 26.09.2017r. – ws. określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2018 rok  

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Przedczu na podstawie art. 5  Ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.  W ramach realizacji dokonano 

wymiaru podatku od nieruchomości  na 2018 rok. 
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Uchwała XXIX/178/2017 z dnia 26.09.2017r. – ws. wprowadzenia zwolnień  

w podatku od nieruchomości na 2018 rok 

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Przedczu na podstawie art. 7 ust 3  

Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.  W ramach realizacji 

zwolniono z podatku od nieruchomości w 2018 roku grunty i budynki przeznaczone na  

zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury za wyjątkiem zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej, grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową za 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz  grunty, budynki  

i budowle służące doprowadzaniu wody i odprowadzaniu ścieków. 

Uchwała XXIX/179/2017 r. z dnia 26.09.2017 r. – ws. opłaty targowej 

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Przedczu na podstawie art.15  Ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.  Realizacją uchwały ( tj. pobór 

opłaty targowej ) zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej   i Mieszkaniowej w Przedczu.   

Uchwała XXIX/180/2017r. z dnia 26.09.2017 r. – ws. ustalenia zasad 

wynajmowani lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Przedecz 

W związku z zastrzeżeniami wniesionymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich co do 

zapisów uchwały nr XXVIII/225/2010 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28.09.2010r.  

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Przedecz zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały zgodnej  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Uchwała XXX/184/2017  z dnia 28.11.2017r. – ws. określenia wysokości stawek 

podatków od środków transportowych na 2018r. 

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Przedczu na podstawie art. 10  Ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.  W ramach realizacji dokonano 

wymiaru podatku od środków transportowych na 2018 rok. 
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Uchwała XXX/185/2017 z dnia 28.11.2017r.  – ws. stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego zespołu Szkół ,w Przedczu w ośmioletnią Szkołę  Podstawową   

im. Władysława Umińskiego 

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe, zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się z dniem 1 września 

2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.  

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy 

zespół szkół zobowiązany jest do stwierdzenia jego przekształcenia w ośmioletnią szkołę 

podstawową,  w drodze uchwały w terminie do 30 listopada 2017r. 

Niniejsza uchwała, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej  

w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

Uchwała XXX/186/2017 z dnia 28.11.2017r. ws. uchwalenia „Programu współpracy 

Gminy Przedeczz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018r. 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie rada miejska zobowiązana jest uchwalić roczny 

program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 

do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Przedmiotowy 

program został poprzedzony konsultacjami społecznymi. W trakcie przeprowadzonych 

konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany programu współpracy 

ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku 

publicznego.Program współpracy określa cele, zasady, zakres oraz formy współpracy Gminy 

Przedecz z organizacjami pozarządowymi, będące podstawą do dysponowania środkami 

publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, 

pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 
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Uchwała XXX/188/2017 z dnia 28.11.2017 r. – ws. ustalenia zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przedecz 

W związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru nieważności uchwały  

nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przedecz zaszła 

konieczność podjęcia nowej uchwały zawierającej uwzględnienie uchybień zawartych  

w rozstrzygnięciu nadzorczym. 

Uchwała XXX/189/2017 z dnia 28.12.2017r. – ws.  uchwalenia Gminnego 

Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2018 r. 

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4
1
) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych uchwalany jest corocznie, a prowadzenie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizatorem Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok jest Gmina 

Przedecz, a zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych finansowane są z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Głównym celem Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

nadużywania alkoholu oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do rozwiązywania istniejących 

problemów 

Uchwała XXX/194/2017 z dnia 28.12.2017r. – ws. zmiany nazwy ulicy 

Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze i dokonał zmiany nazwy ulicy             

20 Stycznia nadając jej nazwę gen. Elżbiety Zawackiej, która w żaden sposób nie może być 

kojarzona z tradycją i historią Przedcza. Zaszła więc pilna potrzeba dokonania zmiany tej 

nazwy. Nazwa 11 Listopada  wiąże się z dniem przełomowym w dziejach Polski, dniem 

ważnym dla każdego Polaka i każdej miejscowości w Polsce. Z uwagi na rangę takiej nazwy  

stosowna uchwała o nadaniu dotychczasowej ulicy 20 Stycznia nowej nazwy  

11 Listopada miała być podjęta w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Realizacja ww. uchwały została wykonana w styczniu 2018r. 
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Uchwała XXXII/202/2018 z dnia 28.02.2018 r. – ws. ustalenia trybu i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół  o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Przedecz, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystywania. 

Przepisy ustawy z dnia 27 października 2017r. – o finansowaniu zadań  oświatowych 

stanowią nową podstawę prawną do ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz tryb 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonych  

z budżetu Gminy Przedecz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne  

i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zakres danych, które 

powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania,  

a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewitalizacyjno-wychowawczych.  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań  oświatowych – ww. zadania,  

w drodze uchwały, ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

Uchwała XXXII/203/2018 z dnia 28.02.2018 r.  –ws. ustalenia kryteriów wraz  

z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Przedecz oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe stanowią nową podstawę 

prawną do określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 

ustawy Prawo oświatowe – ww. zadania organu prowadzącego określone w art. 131 ust.4-6  

i art.133 ust. 2 i 3 wykonuje rada gminy. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 

przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te 

uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, 

zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata 

muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby 

społeczne. Organ prowadzący określa także liczbę punktów przypisanych tym kryteriom  
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w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełniania 

kryterium. 

Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 

mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 

publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 

rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,  

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny 

oraz lokalnych potrzeb społecznych, Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym 

zadaniem gminy umożliwiającym w gminnym przedszkolu oraz w szkole podstawowej 

przeprowadzenie rekrutacji na dany rok szkolny. 

Uchwała XXXII/204/2018 z dnia 28.02.2018 r. – ws. wprowadzenia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Przedecz na 2018 rok”  

W celu realizacji założeń programu zawarto umowę z lekarzem weterynarii Piotrem 

Bartłomiejczakiem prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną w Kłodawie, ul. Przedecka 32, 

62-650 Kłodawa dotyczącą zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie gminy Przedecz oraz 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Turku. W celu 

przyjmowania, przetrzymywania zwierząt zagubionych, zbłąkanych i porzuconych lub  

z innych przyczyn bezdomnych. Ponadto na podstawie oświadczenia, wskazano 

gospodarstwo rolne prowadzone przez Panią Ewę Dobrowolską, znajdujące się  

w miejscowości Dziwie 13, 62-635 Przedecz, w przypadku konieczności zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich. Program przyczynia się do ograniczenia bezdomności zwierząt 

oraz humanitarnego ich traktowania, a także kształtowania właściwego stosunku do zwierząt. 

Uchwała XXXII/205/2018 z dnia 28.02.2018 r. ws. podziału Gminy Przedecz na 

okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych 

Przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierani, funkcjonowania i kontrolowani 

niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) – nowelizującej Kodeks 

Wyborczy, w art. 12 ust. 1 nałożyły na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na 
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okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy i w związku z powyższym spełniając wymóg ustawowy rada podjęła 

uchwałę w sprawie podziału gminy Przedecz na okręgi wyborcze, określenia ich granic  

i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Wybory 

samorządowe odbyły się w dniu 21 października 2018 r i zostały przeprowadzone na terenie 

gminy Przedecz w oparciu i zgodnie z treścią podjętych uchwał. 

Uchwała XXXII/206/2018z dnia 28.02.2018 r. – ws. wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów 

będących własnością Gminy 

Dotychczasowi dzierżawcy przedmiotowych działek zamieszkali w Przedczu przy  

ul. Szkolnej 3 zwrócili się do Burmistrza z wnioskiem o przedłużenie umów dzierżawy gruntu 

o pow. 30 m
2
 pod garaż kontenerowy na okres 10 lat. W oparciu o przepisy powołane  

w podstawie prawnej uchwały Burmistrz Miasta może, za zgodą Rady Miejskiej, zawierać 

kolejne umowy dzierżawy nieruchomości komunalnych na czas oznaczony  

z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała XXXIII/209/2018 r. z dnia 22.03.2018 r. ws. utworzenia stałych 

obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów  i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przedecz 

Przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierani, funkcjonowania i kontrolowani 

niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) – nowelizującej Kodeks 

Wyborczyzgodnie z treścią art. 13 ust. Zobligowały radę do dokonania podziału gminy na 

stałe obwody głosowania ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 

wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze i w związku  

z powyższym rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz 

ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych 

na terenie gminy Przedecz.  
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Uchwała XXXV/215/2018 z dnia 14.06.2018 r. – ws. wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu 

użytkowego będącego własnością Gminy Przedecz 

Dotychczasowy dzierżawca lokalu użytkowego o pow. 43m
2 

z przeznaczeniem na 

prowadzenie sklepu spożywczego położonego w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 

Wielkiej, zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z wnioskiem o przedłużenie 

umowy dzierżawy na okres 6 lat. W oparciu o przepisy powołane w podstawie prawnej 

uchwały Burmistrz Miasta może, za zgodą Rady Miejskiej, zawierać kolejne umowy najmu 

nieruchomości komunalnych z dotychczasowymi najemcami w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała XXXV/216/2018 z dnia 14.06.2018 r. ws. określenia obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru zajęć dla  nauczycieli na stanowiskach kierowniczych  

i niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Przedecz 

Art. 76 pkt 22 lit. a i d ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadza zmiany do art. 42 ust. 3 i 7 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). Zgodnie z treścią 

przytoczonego przepisu od dnia 1 września 2018 roku tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, 

terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego nie może przekraczać 22 godzin. Zgodnie  

z uchwałą Nr XXX/200/2002 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 30 września 2002r.  

w zakresie ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 

przez Gminę Przedecz zmienioną uchwałą XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 

kwietnia 2012r. zmieniająca obowiązkowy wymiar zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych przez Gminę Przedecz -  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla wyżej 

wymienionych stanowisk został określony na poziomie 23 godzin.  

Uchwała XXXV/217/2018 z dnia 14.06.2018 r. ws. określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym 

przez Gminę Przedecz 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu 

zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203) konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Cytowana ustawa 
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doprecyzowuje wiek dzieci, którym gmina zobowiązana jest zapewnić bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przeznaczonym na realizację podstawy 

programowej. Zgodnie z art. 52 ust. 1  ww. ustawy  Rada gminy określa wysokość opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku  szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym 

przez Gminę publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć,  

o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe. 

Uchwała XXXV/218/2018 z dnia 14.06.2018 r. – ws. zasad usytuowania na terenie 

Gminy Przedecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Z uwagi na 

powyższe powstała konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Przedczu, w terminie  

6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających maksymalną liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na 

terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje Radę 

Gminy art. 4 nowelizacji ustawy. Zgodnie  z art. 12 ust. 7 ww. uchwały uwzględniają 

postanowienia gminnych programów profilaktyki  i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

Uchwała XXXV/219/2018 z dnia 14.06.2018 r. - ws. uchwalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Przedecz  

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Z uwagi na 

powyższe powstała konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Przedczu, w terminie  

6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających maksymalną liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na 

terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje Radę 

Gminy art. 4 nowelizacji ustawy. Zgodnie  z art. 12 ust. 7 ww. uchwały uwzględniają 
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postanowienia gminnych programów profilaktyki  i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

Uchwała XXXVI/220/2018 z dnia 19.07.2018 r. Ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrzowi Miasta Przedecz 

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, wynagrodzenie Burmistrza ustala w drodze uchwały Rada Miejska.  

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada w drodze 

uchwały obniżyła wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz. Zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, tabelą 1B pkt 3, wynagrodzenie wójta, burmistrza 

w gminie do 15 tys. mieszkańców nie może być wyższe niż 4700 zł, a maksymalny poziom 

dodatku funkcyjnego nie może być wyższy niż 1900 zł. 

 Uchwała XXXVII/225/2018 z dnia 26.09.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 

XIX/151/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

W związku z podwyższeniem kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów  

w formie stypendium i zasiłków szkolnych z kwoty 514 zł do kwoty 528 zł netto na osobę  

w rodzinie zachodzi potrzeba dostosowania zapisów w uchwale do obowiązujących 

przepisów prawa.  

Uchwała XXXVII/226/2018 z dnia 26.09.2018 r. - ws.  obciążenia służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedecz 

ENERGA-OPERATOR SA wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności 

przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1 i 75, położonych w obrębie 

Przedecz, która polegać będzie na prawie udostępnienia gruntu pod budowę stacji 

transformatorowych 15/0 4 kV, linii kablowych SN 15 kV oraz linii kablowych nN. 

Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi za uzgodnioną między stronami kwotę  

w wysokości 5000 zł netto za jedną stację. Ustanowienie służebności przesyłu jest niezbędne 

dla skablowania napowietrznej linii elektrycznej w mieście Przedecz. 
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Uchwała XXXVIII/228/2018 z dnia 25.10.2018 r. – ws. określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Przedczu na podstawie art. 5  Ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.  W ramach realizacji dokonano 

wymiaru podatku od nieruchomości  na 2019 rok 

Uchwała XXXVIII/229/2018 z dnia 25.10.2018 r. ws. wprowadzenia zwolnień  

w podatku od nieruchomości na 2019 rok 

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Przedczu na podstawie art. 7 ust 3  

Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.  W ramach realizacji 

zwolniono z podatku od nieruchomości w 2019 roku grunty i budynki przeznaczone na 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury za wyjątkiem zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej, grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową za 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz  grunty, budynki  

i budowle służące doprowadzaniu wody i odprowadzaniu ścieków.   

Uchwała XXXVIII/230/2018 z dnia 25.10.2018 r. – ws. określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 28/1383/2018  

z dnia 21 listopada 2018 r. stwierdziło nieważność uchwały. 

Uchwała XXXVIII/231/2018 z dnia 25.10.2018 r. ws.  Statutu Miasta i Gminy 

Przedecz 

Bezpośrednim powodem opracowania i podjęcia uchwały w sprawie Statutu Miasta  

i Gminy Przedecz są wprowadzone ostatnio do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) duże zmiany, spowodowane nowelą z dnia 11 

stycznia 2018r., która m.in. przewiduje te zmiany od nowej kadencji władz organów 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Niektóre z nich wymuszają dostosowanie statutów gmin do przyszłego stanu 

prawnego. Dotyczy to w szczególności określenia zasad i trybu działania komisji skarg, 

wniosków i petycji, interpelacji i zapytań kierowanych przez radnych do burmistrza oraz 
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zmian w sposobie głosowania – głosowanie imienne oraz wydłużenia kadencji rady gminy z 4 

do 5 lat,   

Uchwała III/15/2018 z dnia 20.12.2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/105/2016 

Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 

Zgodnie założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system 

gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. Obecne dochody 

gminy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające. 

W związku z kosztami paliwa, transportu, wzrostu zatrudnienia a także opłatami za 

składowanie i magazynowanie odpadów firmy podniosły ceny za wykonywane usługi. W celu 

zapewnienia płynnego i prawidłowego funkcjonowania systemu konieczne było podniesienie 

stawki, która nie była zmieniana od początku funkcjonowania nowego systemu czyli od 2013 

roku.  

Uchwała III/20/2018 z dnia 20.12.2018 r. - ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych będących 

własnością gminy Przedecz 

Dotychczasowy dzierżawca nieruchomości rolnej oznaczonej numerami działek 54/1 

i 55/2 w obrębie Nowa Wieś Wielka zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz  

z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 5 lat. W oparciu o przepisy powołane 

w podstawie prawnej uchwały Burmistrz Miasta może, a zgodą Rady Miejskiej, zawierać 

kolejne umowy dzierżawy nieruchomości komunalnych z dotychczasowymi dzierżawcami  

w trybie bezprzetargowym.  

Uchwała III/21/2018 z dnia 20.12.2018 r. - ws. uchwalenia „Programu współpracy 

Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie rada miejska zobowiązana jest uchwalić roczny 

program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 

do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Przedmiotowy 
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program został poprzedzony konsultacjami społecznymi. W związku z ukonsytuowaniem się 

Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023 niemożliwe było podjęcie przedmiotowego programu  

w terminie do 30.11.2018r. W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne 

uwagi, opinie, ani propozycje zmiany programu współpracy ze strony organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.Program 

współpracy określa cele, zasady, zakres oraz formy współpracy Gminy Przedecz  

z organizacjami pozarządowymi, będące podstawą do dysponowania środkami publicznymi, 

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we 

właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Uchwała III/22/2018 z dnia 20.12.2018 r. - ws. uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4
1
) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych uchwalany jest corocznie, a prowadzenie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizatorem Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok jest Gmina 

Przedecz, a zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych finansowane są z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Głównym celem Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

nadużywania alkoholu oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do rozwiązywania istniejących 

problemów 

Uchwała III/23/2018 z dnia 20.12.2018 r. ws. określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2019 rok 

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Przedczu na podstawie art. 10  Ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.  W ramach realizacji dokonano 

wymiaru podatku od środków transportowych na 2019 rok. 
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