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I.

Uwagi ogólne

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta
(burmistrza, prezydenta) obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja
każdego roku raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności
organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację:
a) polityk,
b) programów,
c) strategii
d) uchwał rady gminy,
e) budżetu obywatelskiego.
Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było
wprowadzenie zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności
lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu
terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą
kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi
oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują”
(tak: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych, druk sejmowy nr 2001,dostępny na stronie internetowej
Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001.
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy
oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania
dla wójta (burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy
o samorządzie gminnym).
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności
organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych
informacji członkom organu stanowiącego.
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:
a) sprawozdawczą,
b) partycypacyjną,
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c) oceniającą.
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności
organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych
informacji członkom organu stanowiącego, tak: S. Gajewski, Ustawy samorządowe.
Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, Legalis 2018.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,
a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu.
W raporcie nie należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani
panującej w niej sytuacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej, por. S. Gajewski,
Ustawy…, Legalis 2018.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w raporcie zamieszcza się wyłącznie
informacje dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku
poprzedzającym rok, w którym dokument ten jest przedstawiony. Raport powinien
zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie
tego rodzaju:
1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do
których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był
organ wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych),
2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego,
3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego.
Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym Wójt Gminy Pępowo przedstawia Radzie Gminy Pępowo raport o stanie
Gminy Pępowo.
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II.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Pępowo
w 2018 r.

Wójt Gminy Pępowo przedstawia następujące najważniejsze wydarzenia i zadania
realizowane w 2018 roku:
1) powołano Komitet ds. obchodów 100-lecia niepodległości w Gminie Pępowo,
2) przygotowano
wniosek
do
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych
w Pępowie, który następnie pomyślnie przeszedł ocenę formalną i został
zakwalifikowany do II etapu,
3) przygotowano wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont
wiatraka w Pępowie,
4) zawarto m.in. następujące umowy: umowa o dofinansowanie nr
RPWP.04.03.01-30-0035/17-00 z dnia 9.11.2018 r. na zadanie pn. „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”, zadanie realizowane w ramach
Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”,
Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020; umowa o przyznaniu
pomocy Nr 00003-65160-UM1500004/18 z dnia 04.10.2018 r. na realizację
operacji: Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem ternu na stanicę
rowerową w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
5) podpisano umowy na remont budynków komunalnych w Gminie Pępowo oraz na
modernizację szatni na stadionie w Pępowie,
6) przygotowano nową interpretację przepisów podatkowych dotyczących
elektrowni wiatrowych znajdujących się na terenie Gminy Pępowo,
7) podpisano umowę na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania
dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny”,
8) rozpoczęto prace związane z budową budynku magazynowo - garażowego z
wiatą magazynową w Magdalenkach. Zakres robót budowlanych dla etapu I
obejmował prace związane z budową stanu surowego otwartego tj. fundamenty,
podłoża i posadzki, roboty murowe, konstrukcje dachu i wiaty oraz pokrycie
dachu,
9) podpisano umowę na budowę oświetlenia w Pępowie,
10)zlecono zamontowanie pierwszej w Gminie lampy solarnej w miejscowości
Pasierby,
11)uczestniczył w wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącej suszy,
12)zorganizowano wyjazd grupy dzieci do Holandii,
13)podpisano list intencyjny w sprawie przystąpienia Gminy Pępowo do klastra
energii,
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14)odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Stowarzyszenia „Samorząd dla
zrównoważonego rozwoju,
15)przygotowano koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach,
16)ze środków zewnętrznych unijnych i krajowych zostały zrealizowane następujące
zadania, tj.:
1. Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu
Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z
zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie
nasadzeń śródpolnych i przydrożnych (PROW) Okres realizacji: 03.11.2017 –
30.09.2018,
cel
operacji:
odnowienie
trzech
stawów
wraz
z
zagospodarowaniem, odnowienie dwóch rowów melioracyjnych oraz
wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w celu ochrony i odnowy
stosunków wodnych i krajobrazu wiejskiego, szczególnie w zakresie
poprawiającym ich zdolności retencyjne i walory krajobrazowe, w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
2.Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pępowo
(Ministerstwo Sprawiedliwości) Okres realizacji: 01.10.2018 r. – 30.11.2018 r.
W ramach działania doposażono jednostki OSP z terenu gminy Pępowo w
profesjonalny sprzęt ratunkowy, techniczny i pomocniczy służący w czasie
akcji ratunkowych i usuwania skutków wypadków, klęsk żywiołowych i innych
katastrof.
3. Nazwa programu: Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 Tytuł projektu:
CENTRUM PASIERB NASZĄ WIZYTÓWKĄ- ETAP II
Okres realizacji:
20.06.2018 r. - 31.10.2018 r. W ramach zadania wykonano następujące
prace: wyremontowano istniejące ogrodzenie boiska sportowego, utwardzono
chodnik prowadzący do budynku gospodarczego, wyremontowano budynek
gospodarczy użytkowany przez Radę Sołecką i KGW oraz pomieszczenia OSP,
w tym zagospodarowano pomieszczenie na toaletę oraz odnowiono elewacje
obiektu, wykonano panele ścienne z poliwęglanu do altan, chroniące
uczestników imprez w czasie niepogody, zakupiono 12 kompletów ławek i
stołów do altan, wykonano płotki do altan, zakupiono grilla ze stali
nierdzewnej z rusztem oraz kotłem, nasadzono drzewa i krzewy ozdobne.
Realizacja projektu pozwoliła na kontynuowanie działań związanych z
zagospodarowaniem placu przy świetlicy wiejskiej oraz poprawę estetyki wsi
Pasierby. Dzięki realizacji projektu stworzono miejsce do organizacji wydarzeń
kulturalnych i edukacyjnych oraz miejsce dla spotkań mieszkańców w celach
integracyjnych.
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4. Nazwa programu: Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 Tytuł projektu:
"RYBKA W BETLEJEMCE ZŁOWIONA, PO GĘBICKU PRZYRZĄDZONA I W
ŚWIETLICY ZJEDZONA" - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE W
GĘBICACH Okres realizacji: 20.06.2018 r. – 31.10.2018 r. W ramach zadania
zagospodarowano teren nieużytku przy stawie wykonując następujący zakres
prac: demontaż ogrodzenia, budowa altany drewnianej, utwardzenie
nawierzchni – dojścia do altany, istniejącego pomostu i paleniska, wykonanie i
montaż ławek i stołów oraz wykonanie paleniska, nasadzenie krzewów
ozdobnych oraz założenie trawników. Realizacja projektu pozwoliła na
uporządkowanie terenu nieużytku oraz wykonanie nasadzeń krzewów
ozdobnych i założenie trawników. Natomiast budowa altany drewnianej oraz
montaż ławek i stołów stworzyło miejsce do organizacji imprez sportoworekreacyjnych na świeżym powietrzu. Utwardzenie nawierzchni pod wiatą oraz
dojście do drogi zwiększyło komfort mieszkańców podczas imprez.
5. Budowa (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m
w m. Babkowice, Siedlec i Skoraszewice Okres realizacji: 05.04.2018 r. –
15.11.2018 r. Długość przebudowanych odcinków wynosi: droga dojazdowa
do gruntów rolnych w m. Siedlec - 0,150 km, droga dojazdowa do gruntów
rolnych w m. Babkowice - 0,150 km, droga dojazdowa do gruntów rolnych w
m. Skoraszewice - 0,125 km
6.
Zakup sadzonek miododajnych
Okres realizacji: 06.04.2018 r. –
15.10.2018 r. - zakup sadzonek drzew miododajnych 60 szt.
17)nowo wybrany Wójt Grzegorz Matuszak dokonał reorganizacji w Urzędzie Gminy
– nowym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego został Grzegorz Wabiński –
dotychczasowy zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
18)odbyło się spotkanie z Prezesem Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego
w Skoraszewicach w sprawie wykupu gruntów pod drogę dojazdową do posesji
za świetlicą w Wilkonicach,
19)odbyło się spotkanie z planistą w celu omówienia przygotowywanych zmian
planu zagospodarowania przestrzennego w związku z planowaną budową
kolejnego etapu ścieżki rowerowej do Siedlca oraz zmianą przepisów
dotyczących siłowni wiatrowych,
20)odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej – klastra energetycznego,
21)odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym ustalono harmonogram zebrań
sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy
Pępowo;
22)goszczono przedstawicieli Gminy partnerskiej Neder-Betuwe z Holandii, którzy
jak co roku dostarczyli sprzęt medyczny i paczki dla potrzebujących.
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III. Realizacja polityk, programów i strategii
W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Pępowo realizowane były następujące
programy:
1. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pępowo
na lata 2015-2021;
2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;
3. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020;
4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pępowo;
5. Porozumienie w sprawie realizacji „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego”;
6. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2018 r. oraz Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.
7. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gębice na lata na lata 2016 – 2023
8. Plan Odnowy Miejscowości Pasierby na lata 2016 – 2026
9. Strategia Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020
10. Program ochrony środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
11. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pępowo

1. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Pępowo na lata 2015-2021
Strategia została przyjęta Uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia
23 kwietnia 2015 r. Jest to dokument określający najważniejsze założenia polityki
społecznej Gminy na lata 2015-2021. Założenia Strategii ujęte są w formie celów
strategicznych, programów operacyjnych i działań. Wskazano również podmioty
realizujące strategię, współdziałające oraz planowane źródła finansowania i czas
realizacji wyznaczonych w dokumencie działań. Ponadto Strategia wskazuje
na kluczowe trudności społeczne z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy oraz
ich potrzeby. Obszary na jakie oddziałuje Strategia to w szczególności pomoc
społeczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Dokument ten pozwala skoordynować
działania różnych instytucji publicznych i prywatnych w obszarze polityki społecznej
w Gminie Pępowo, podejmowanych dla poprawy warunków zaspokajania potrzeb
przez wybrane kategorie osób i rodzin. Strategia wyznaczyła 5 celów strategicznych:
ułatwienie funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku
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lokalnym, wzmocnienie pozycji rodziny, zapobieganie bezrobociu ubóstwu i
bezdomności, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień, wzmocnienie
działań służb socjalnych Gminy Pępowo i pomoc lokalnej społeczności w
samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Strategia stanowi dokument wytaczający
kierunki polityki społecznej Gminy. Jest realizowana poprzez uchwalane programy
mające na celu jej realizacje np. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2018 r. Organem odpowiedzialnym za realizacje
Strategii jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. W roku 2018 ze
wsparcia pomocy społecznej skorzystało 146 rodzin. Pomocy społecznej udzielano w
formie: pieniężnej, rzeczowej oraz świadczenia pomocy usługowej.

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021
Program przyjęty został Uchwałą Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 18
maja 2017 r. Jego celami są zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie
dostępności pomocy, wzmocnienie zasad sprzeciwiających się stosowaniu przemocy
w rodzinie, jakie, obowiązują w rodzinie, szkołach i społeczności lokalnej, zwiększenie
skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie. Do realizacji Programu wyznaczono następujące podmioty:
Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pępowie, Punkt Konsultacyjny w
Pępowie, Posterunek Policji w Krobi, szkoły na terenie Gminy Pępowo: Zespół Szkół
SPiG w Pępowie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach oraz instytucje
i
organizacje
z terenu Gminy. W ramach wsparcia rodziny w Gminie działał asystent rodziny,
którego zadaniem było niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz
podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Ponadto w Gminie
funkcjonował system pieczy zastępczej oraz Punkt Konsultacyjny.
W roku 2018 Gmina Pępowo poniosła koszty pobytu w pieczy zastępczej 11 dzieci
z 6 rodzin na łączną kwotę 127.817,00,- zł. W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym
udzielane było wsparcie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe,
przemoc w rodzinie, problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz niezaradność życiowa.
W ramach realizacji programu Wójt powołał Zespół Interdyscyplinarny, składający się
z 18 osób. Jego zadaniem było jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów
wchodzących w skład Zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinach,
podejmowanie działań w środowisku mających na celu przeciwdziałanie przemocy,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
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pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc. W 2018 roku zespół odbył 4 posiedzenia. Organy Policji w 2018 roku
założyły na terenie Gminy 4 Niebieskie Karty, w rodzinach dotkniętych przemocą.

3. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020
Podstawą realizacji Programu na terenie Gminy jest Umowa Nr 140/2018 zawarta
9 marca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Pępowo, w imieniu
której działał Wójt Gminy Pępowo w sprawie realizacji wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020. Wojewoda przekazał Gminie Pępowo dotację celową
na dożywianie dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych – wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dn.
12.03.2004 r. - w kwocie: 42.246,00,- zł. Kwota środków własnych Gminy Pępowo
przeznaczonych na realizację zadania wyniosła: 31.788,00,- zł. W ramach programu
udzielono pomocy społecznej w postaci zakupu posiłku oraz w formie pomocy
finansowej (zasiłek celowy na zakup żywności). Liczba osób objętych programem
wynosiła 135.

4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pępowo
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pępowo przyjęto Uchwałą Nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy
Pępowo z dnia 23 marca 2018 r. Na mocy Uchwały zapewniono miejsca dla
bezdomnych zwierząt w:
1) Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie, ul Radlin 57B, 63-200 Jarocin,
2) Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, Henrykowo 20, 64-100
Leszno.
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazano gospodarstwo
rolne Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Skoraszewice z siedzibą w Krzyżankach,
Krzyżanki 34, 63-830 Pępowo. W celu zapewnienia całodobowej opieki
weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zawarto cywilnoprawną
umowę zlecenia na świadczenie usług weterynaryjnych z lekarzem weterynarii
prowadzącym Gabinet Weterynaryjny przy ul. Ogrodowa 9, 63-830 Pępowo.
W 2018 roku z terenu Gminy Pępowo zapewniono opiekę dla 7 psów w schronisku
w Radlinie oraz 2 psów w schronisku w Henrykowie. Na utrzymanie schroniska
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dla zwierząt przez gminę Jarocin i Leszno przeznaczono 51.817,87,- zł w ramach
dotacji dla Gminy Jarocin i Gminy Leszno.
5. Porozumienie w sprawie realizacji „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego”
Na mocy Uchwały Nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 23 marca 2018 r.
udzielono Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 6.100,00,- zł
na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gostyńskiego”. Program ten dotyczył usuwania z pokrycia dachowego wyrobów
zawierających azbest. Z programu mogły skorzystać osoby fizyczne, w tym rolnicy
indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Program ten
realizowany był przez Powiat Gostyński.
6. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2018 r. oraz Gminny program przeciwdziałania
narkomanii na 2018 r.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyła
na Gminę zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych. Zadania te zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r. przyjętym przez Radę Gminy
Uchwałą Nr XXXII/188/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r. Takie same zadania nałożyła
na Gminę ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania z tego zakresu zostały
określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2018 r. i przyjęte
przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXII/189/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Realizacją programów zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy. Komisja realizowała swoje zadania
m. in. poprzez: prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz
członkami ich rodzin. Osoby te Komisja kierowała na badania do biegłego psychologa
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydania opinii w sprawie leczenia
odwykowego, lub do punktu konsultacyjnego, a w przypadku konieczności kierowała
wnioski do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego; działalność
punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin w których występują problemy rodzinne
w tym również problemy alkoholowe.
W 2018 roku w punkcie konsultacyjnym udzielono łącznie 73 porady dla 20 osób;
dofinansowywanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach
i zakup materiałów
edukacyjnych; udzielanie pomocy finansowej m.in. za koszt pobytu w ośrodku
leczenia uzależnień. Komisja opiniowała także wnioski o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane
pozytywnie. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja współpracowała m. in. z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołami, biegłym psychologiem, Ośrodkiem
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Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Policją, Kuratorami Sądowymi, Zespołem
interdyscyplinarnym. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2018 roku planowano kwotę 86.000,00 zł, a wydatkowano 67
770,84 zł, tj. 78,8% planu.
Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były głównie w szkołach
w ramach zajęć lekcyjnych i w ramach zakupionych programów profilaktycznych.
W 2018 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania
narkomanii finansowano: zakup publikacji dot. profilaktyki uzależnień, zakup
materiałów szkoleniowych, usługę transportową a także spotkanie uczniów szkoły
podstawowej z Jarosławem Wajkiem. Na realizację programu przeciwdziałania
narkomanii na rok 2018 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, a wydatkowano 6 396,11
zł tj. 45,69% planu.
7. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gębice na lata na lata 2016 – 2023
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gębice na lata na lata 2016 – 2023 została
przyjęta uchwałą Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 lutego
2017 roku w sprawie przyjęcia dokumentu „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi
Gębice”. Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Gębice jest dokumentem
strategicznym, określającym kierunki rozwoju miejscowości na lata 2016 –
2023. Zawiera charakterystykę miejscowości, analizę jej zasobów wraz z
oceną słabych i mocnych stron. Poprzez warsztaty przeprowadzone z udziałem
mieszkańców, opracowana została wizja rozwoju miejscowości, plan długo i
krótkoterminowy służący odnowie miejscowości. W roku 2018 r. zrealizowano
jeden z projektów związanych z zagospodarowaniem terenu przy stawie pn.
„Rybka w Betlejemce złowiona, po gębicku przyrządzona i w świetlicy
zjedzona.”
8. Plan

Odnowy

Miejscowości

Pasierby

na

lata

2016

–

2026

Plan Odnowy Miejscowości Pasierby na lata 2016 – 2026 został przyjęty
uchwałą Nr XV/92/2016 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 marca 2016 r. Plan
Odnowy Miejscowości Pasierby na lata 2016-2026 jest dokumentem o
charakterze planowania strategicznego, który umożliwia ubieganie się o
pomoc finansową na przedsięwzięcia kwalifikujące się m.in. do dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej, oraz środków krajowych. Jako priorytet Planu
Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w
miejscowości Pasierby poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających
atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stwarzać
korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do
planowania przedsięwzięć na obszarze przedmiotowej jednostki osadniczej.
Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości
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społeczności wiejskiej. W roku 2018 kontynuowano zadania związane z
zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez realizację
inwestycji pn. „Centrum Pasierb naszą wizytówką- etap II”
9. Strategia

Rozwoju

Gminy

Pępowo

na

lata

2014-2020

Strategia została przyjęta uchwałą nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Pępowo z
dnia 7 listopada 2014r. Strategia Gminy Pępowo opiera się na szeregu
konkretnych celów, których osiągnięcie będzie prowadzić do wymaganego
efektu. Cele te łącznie składają się na uzupełniający się w każdym aspekcie
plan rozwoju naszej
Gminy. Na przyszłość niebagatelny wpływ
ma
szczegółowe planowanie oraz przestrzeganie i realizowanie wytycznych
zaprezentowanych w niniejszym dokumencie. Jasne cele, które są
efektem pracy wielu zaangażowanych ludzi pozwalają na jak najdoskonalszą
realizację założeń. Tworzenie strategii, wdrażanie z dokładnym określeniem
warunków na jakich mają się odbywać poszczególne zadania
oraz
zaangażowanie ludzi do tworzenia wspólnego dobra sprawi, że nasza gmina
stanie się jeszcze lepszym środowiskiem dla jej mieszkańców. Każda z gmin
jest inna. Strategia, z uwagi na swoją specyfikę, przygotowywana jest ze
szczególną starannością, uwypuklając największe regionalne wartości
wyróżniające daną gminę spośród innych. Uniwersalny model strategii

nie jest dobrym rozwiązaniem dla niedużego obszaru, w którym dynamika
zmian jest bardzo widoczna.
Zgodnie z programem STRATEGICZNYM GMINY PĘPOWO w 2018 roku
zrealizowano następujące operacje
- pn.: „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu
Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z
zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie
nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” mająca na celu: odnowienie trzech
stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie dwóch rowów melioracyjnych
oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w celu ochrony i
odnowy stosunków wodnych i krajobrazu wiejskiego, szczególnie w zakresie
poprawiającym
ich zdolności
retencyjne i walory
krajobrazowe,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- ukończono we współpracy z Powiatem Gostyńskim I etap budowy ścieżki
rowerowej z Pępowa w kierunku Siedlca na odcinku 1,7 km
- ukończono roboty budowlane związane z przebudową świetlicy wiejskiej w
Babkowicach wraz z remizą OSP
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W 2018 roku podpisano 2 umowy o dofinansowanie projektów:
- pt. „Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę
rowerową” umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-65160-UM1500004/18 z
dnia 04.10.2018 r w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020
- pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” umowa o
dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0035/17-00 z dnia 9.11.2018 r., zadanie
realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3
„Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 -2020
10.
Program ochrony środowiska dla Gminy Pępowo na lata 20172020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko
Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest art.
17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), która zobowiązuje gminy (w tym
wypadku Wójta Gminy Pępowo) do opracowania Programu ochrony
środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i
dokumentach programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju. W związku z ustawą z dnia 21 sierpnia
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101) politykę ekologiczną państwa, zgodnie z
którą opracowywane były programy ochrony środowiska, zastąpiono
polityką ochrony środowiska, która m.in. winna być prowadzona za pomocą
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 14 ust. 1. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona
na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych,
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 383). Program
ochrony środowiska, po zaopiniowaniu przez zarząd powiatu uchwalany
jest przez radę gminy (w tym przypadku Radę Gminy Pępowo). W tym
przypadku jest to już trzeci dokument. Poprzedni przyjęty został uchwałą
nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata
2013-2016 z perspektywą do roku 2020.
Głównym celem Prognozy oddziaływania na jest określenie możliwych
skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji Programu
ochrony środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do
13

roku 2024. Prognoza przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania
ewentualnym negatywnym skutkom oraz sposoby ich minimalizacji. Zakres
Prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym w Poznaniu. Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353).
Zgodnie z programem w 2018 roku zrealizowano następujące operacje
- pn.: „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu
Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z
zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie
nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” mająca na celu: odnowienie trzech
stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie dwóch rowów melioracyjnych
oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w celu ochrony i
odnowy stosunków wodnych i krajobrazu wiejskiego, szczególnie w zakresie
poprawiającym
ich zdolności
retencyjne i walory
krajobrazowe,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- przebudowano odcinki dróg gminnych w m. Kościuszkowo, Krzyżanki,
Siedlec, Skoraszewice i Babkowice oraz ukończono we współpracy z MZWiK w
Strzelcach Wielskich przebudowę ul. 1 Maja w Pępowie
- Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich realizował
inwestycje związane z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżankach,
Wilkonicach oraz Pępowie
W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” umowa o dofinansowanie nr
RPWP.04.03.01-30-0035/17-00 z dnia 9.11.2018 r., zadanie realizowane w
ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno ściekowa”,
Poddziałania
4.3.1
„Gospodarka
wodno
ściekowa”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020

11.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pępowo
Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęto uchwałą Nr XVII/ 104 /2016 Rady
Gminy Pępowo z dnia 23 maja 2016r. Głównym celem Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
(PGN)
jest
ograniczenie
zmian klimatycznych
i
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zaplanowanie działań
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zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł
odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dla każdego
z zaplanowanych w PGN działań przeprowadzono ekonomiczno-ekologiczną
ocenę efektywności określoną na podstawie analizy aktualnego stanu w
zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy
Pępowo. Przeprowadzona inwentaryzacja dotyczyła zapotrzebowania na
ciepło, energię elektryczną i paliwa transportowe w sektorach
mieszkaniowym, przemysłowym i transportowym. Zebrane dane są
odzwierciedleniem stanu na koniec 2014 roku, stąd też rok ten przyjęto jako
rok bazowy do ustalania limitów na rok 2020. Wybrano ten rok ze względu na
możliwość zebrania najbardziej kompletnych i wiarygodnych danych.
Podstawowymi źródłami danych były dane od dystrybutorów energii
elektrycznej i gazu ziemnego, dane z Urzędu Gminy Pępowo dotyczące m.in.
budynków użyteczności publicznej, dane z Urzędu Marszałkowskiego na
temat
emisji
w
sektorze
przemysłowym,
dane
ze spółdzielni
mieszkaniowej
odnośnie do emisji z sektora mieszkaniowego
wielorodzinnego, dane dotyczące emisji z transportu pochodzące z
Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego oraz dane GUS. Pępowo ma charakter typowo
rolniczy. Podstawowym problemem w kontekście emisji gazów jest
rozproszona zabudowa i bardzo niewielki udział ludności korzystającej ze
zbiorowego zaopatrzenia w ciepło. Chociaż połowa gospodarstw domowych
posiada przyłącze gazu ziemnego, to tylko 15% z nich używa gazu do
ogrzewania pomieszczeń, pozostałe gospodarstwa korzystają z paliw stałych.
Emisje przemysłowe mają w Gminie stosunkowo małe znaczenie, nie ma
tu instalacji wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza. Ze względu na niski poziom ruchu tranzytowego (w
Gminie brak jest dróg krajowych i wojewódzkich), emisje do powietrza
w tym sektorze również nie stanowią poważnego problemu. Planowane
działania skierowane są głównie do sektora budynków użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych, w mniejszym stopniu do sektora
podmiotów
gospodarczych.
Działania
te
polegają
głównie
na
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, instalacji paneli
słonecznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej i zabudowie
mieszkaniowej oraz na budowie ścieżek rowerowych. Dla każdego
działania wskazano potencjalne źródła finansowania ze źródeł zewnętrznych i
przedstawiono wskaźniki służące do monitorowania wdrażania Planu.
Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób
zintegrowany przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych
technologii i praktyk. Jest to jeden z kluczowych elementów programów
Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Wspólnym
kierunkiem powinno być wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych
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w poszukiwaniu możliwości zmniejszenia zużycia energii i materiałów,
zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej oraz wprowadzanie
proekologicznych innowacji technologicznych. Gospodarka niskoemisyjna to
gospodarka wykorzystująca energię i materiały w sposób efektywny, to
znaczy zapewniający maksymalizację
wzrostu gospodarczego przy
jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i materiałów. Plan gospodarki
niskoemisyjnej(PGN)to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się
w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki,
której efektami będą: zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie
efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Cele
PGN przyczyniają się do realizacji działań na rzecz pakietu klimatycznoenergetycznego do roku 2020, czyli tzw. 3x20. Decyzjami Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.914.2015.AO.5) i
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Poznaniu (DN-NS.9012.1841.2015) odstąpiono od procedury przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PGN ze względu na
lokalny charakter działań oraz brak znaczącego negatywnego oddziaływania
na środowisko.
- ukończono we współpracy z Powiatem Gostyńskim I etap budowy ścieżki
rowerowej z Pępowa w kierunku Siedlca na odcinku 1,7 km,
- przebudowano odcinki dróg gminnych w m. Kościuszkowo, Krzyżanki,
Siedlec, Skoraszewice i Babkowice oraz ukończono we współpracy z MZWiK w
Strzelcach Wielskich przebudowę ul. 1 Maja w Pępowie,
- ukończono roboty budowlane związane z przebudową świetlicy wiejskiej w
Babkowicach wraz z remizą OSP.
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IV.

Lp.

Realizacja uchwał Rady Gminy Pępowo z 2018 r.

Nr uchwały

Data
podjęcia

W sprawie/Wykonanie uchwały

KADENCJA 2014-2018
1.

XXXIII/196/2018

26.2.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pępowo na lata 2018-2024

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024:
W związku ze zmianami w budżecie Gminy zmieniono załącznik nr 1
do WPF pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata
2018-2024”;
Dokonano zmian w załączniku nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć
Gminy Pępowo.
2

XXXIII/197/2018

26.2.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 25.393.877,00,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 27.409.443,00,- zł.
3

XXXIII/198/2018

26.2.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
na rzecz gminy Pępowo

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie Krzekotowice, od
Spółki „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna na rzecz gminy
Pępowo.
4

XXXIII/199/2018

26.2.2018

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych,
położonych w miejscowości Gębice

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanych,
położonych w miejscowości Gębice.

5

XXXIII/200/2018

26.2.2018

w sprawie zmiany uchwały nr X/55/2011 Rady Gminy
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Pępowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
regulaminu
korzystania
z
gminnego
obiektu
użyteczności publicznej – hali sportowej w Pępowie
oraz upoważnienia Wójta Gminy Pępowo do ustalania
opłat za korzystanie z obiektów.
Wykonanie uchwały:
Zmieniono § 1 ust 3 uchwały.
6

XXXIII/201/2018

26.2.2018

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Wykonanie uchwały:
Uchwalono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz uchwalono tryb
przeprowadzania
kontroli
prawidłowości
ich
pobrania
i wykorzystywania.
7

XXXIII/202/2018

26.2.2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/187/2009 Rady
Gminy Pępowo z dnia 18 czerwca 2009 w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa
i logopedy, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Pępowo

Wykonanie uchwały:
Ustalono obowiązkowy wymiar zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Pępowo.
8

XXXIII/203/2018

26.2.2018

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w Gminie Pępowo

Wykonanie uchwały:
Zapewniono bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone
w przedszkolach publicznych, dla których Gmina jest organem
prowadzącym, w wymiarze 5 godzin dziennie oraz 2 godzin zajęć
dodatkowych w tygodniu. Za świadczenia udzielane w czasie
przekraczającym wymiar pięciu godzin dziennie. Odpłatność
ustalona została dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i wyniosła 1 zł za każdą
godzinę zajęć powyżej wymiaru 5 godzin dziennie.

9

XXXIII/204/2018

26.2.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
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Wykonanie uchwały:
Ustalono wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Pępowo
w następującej wysokości: 1) wynagrodzenie zasadnicze w
wysokości 5.900,00,- zł, 2) dodatek funkcyjny w wysokości
1.900,00,zł,
3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego 1.180,00,- zł. 4) dodatek specjalny w wysokości 26%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości
2.028,00,- zł.
10

XXXIII/205/2018

26.2.2018

w sprawie planu pracy Rady Gminy Pępowo na rok
2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono plan pracy Rady Gminy Pępowo na rok 2018.
11

XXXIII/206/2018

26.2.2018

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Pępowo na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pępowo na rok
2018.
12

13

XXXIII/207/2018

XXXIII/208/2018

26.2.2018

w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy
Pępowo na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono plany pracy Komisji stałych Rady Gminy Pępowo na rok
2018.
26.2.2018 w sprawie podziału gminy Pępowo na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Wykonanie uchwały:
Dokonano podziału Gminy na 15 jednomandatowych okręgów
wyborczych.

14

XXXIII/209/2018

26.2.2018

w sprawie zmiany wielkości aglomeracji Pępowo

Wykonanie uchwały:
Zmieniono wielkość aglomeracji Pępowo wyznaczoną Uchwałą Nr
XXVIII/511/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26
listopada 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pępowo
(Dz.U. Woj. Wlkp. Z 2012 r., poz. 6297).
15

XXXIV/
210/2018

23.3.2018

w sprawie podziału Gminy Pępowo na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wykonanie uchwały:
Dokonano podziału Gminy na 4 stałe obwody głosowania, ustalono
ich granice i numery oraz ustalono siedziby obwodowych komisji
wyborczych.

19

16

XXXIV/
211/2018

23.3.2018

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pępowo”

Wykonanie uchwały:
Przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pępowo”.
17

XXXIV/
212/2018

23.3.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pępowo na lata 2018-2024

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024:
W związku ze zmianami w budżecie Gminy zmieniono załącznik nr 1
do WPF pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata
2018-2024”;
Dokonano zmian w załączniku nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć
Gminy Pępowo.
18

XXXIV/
213/2018

23.3.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 25.315.934,23,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 27.406.756,00,- zł.

19

XXXIV/
214/2018

23.3.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu w 2018 r

Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w wysokości
6.100,00,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program
usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
na terenie Powiatu Gostyńskiego”.
20

XXXIV/
215/2018

23.3.2018

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/201/2018 Rady
Gminy Pępowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian wybranych przepisów uchwały oraz zmieniono
wybrane załączniki do uchwały.
21

XXXV/

14.5.2018

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca

20

okazjonalnie
wykorzystywanego
do
kąpieli
zorganizowanego na terenie Gminy Pępowo, na rok
2018

216/2018

Wykonanie uchwały:
Wyrażono
zgodę
na
utworzenie
miejsca
okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy
Pępowo, na rok 2018. Miejsce znajdowało się w Pępowie przy
ul. Cegielnia.
22

23

XXXV/
217/2018

XXXV/
218/2018

14.5.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości, położonej w obrębie
Pasierby na rzecz Gminy.
14.5.2018 w sprawie zgłoszenia sołectwa Babkowice do
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
Wykonanie uchwały:
Zgłoszono sołectwo Babkowice do Programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013-2020”.

24

XXXV/
219/2018

14.5.2018

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla
rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się
dwoje i więcej dzieci

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na przyznanie jednorazowej zapomogi dla rodzin,
w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej
dzieci. Kwota zapomogi wynosiła 2.000,00,- zł na każde urodzone
dziecko.

25

XXXV/220/2018

14.5.2018

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

Wykonanie uchwały:
Kwotę 69.952,60,- zł pozostałą z tytułu umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu przeznaczono na przedsięwzięcie pn.:
„Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo przy
ul. 1 Maja (inwestor: Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich)”.

26

XXXV/221/2018

14.5.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pępowo na lata 2018-2024

Wykonanie uchwały:

21

Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024:
W związku ze zmianami w budżecie Gminy zmieniono załącznik nr 1
do WPF pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata
2018-2024”;
Dokonano zmian w załączniku nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć
Gminy Pępowo.
27

XXXV/
222/2018

14.5.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 25.921.578,75,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 28.086.094,12,- zł.

28

XXXVI/
223/2018

28.5.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/182/2017 Rady
Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Gostyńskiemu w 2018 r.

Wykonanie uchwały:
Zmieniono kwotę udzielonej pomocy finansowej na 95.000,00,- zł.
29

XXXVI/
224/2018

28.5.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 25.948.415,36,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 28.112.930,73,- zł.

30

31

XXXVII/
225/2018

XXXVII/
226/2018

18.6.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2017 rok

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono zatwierdzenia sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pępowo za rok
2017.
18.6.2018 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Pępowo
z tytułu wykonania budżetu Gminy Pępowo za rok
2017
Wykonanie uchwały:
Udzielono Wójtowi Gminy Pępowo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Pępowo za rok 2017.

32

XXXVII/
227/2018

18.6.2018

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie
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Gminy Pępowo

33

34

35

XXXVII/
228/2018

XXXVII/
229/2018

XXXVII/
230/2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono
regulamin
korzystania
z
miejsca
okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Pępowo.
18.6.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2015 Rady
Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015r. w sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Pępowo
Wykonanie uchwały:
Zmieniono wybrane przepisy w załączniku do uchwały w sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Pępowo.
18.6.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2015 Rady
Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie:
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Pępowo na lata 20152019
Wykonanie uchwały:
Zmieniono wybrane przepisy w załączniku do uchwały w sprawie:
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Pępowo na lata 2015-2019.
18.6.2018 w sprawie: wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia
Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski
„Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”

Wykonanie uchwały:
Wyrażono
wolę
utworzenia
Stowarzyszenia
Samorządów
Południowo
–
Zachodniej
Wielkopolski
„Samorząd
dla
zrównoważonego rozwoju” oraz przyjęto Statut Stowarzyszenia.
Jako
przedstawiciela
Gminy
w Stowarzyszeniu wyznaczono Wójta Gminy Pępowo.
36

XXXVII/
231/2018

18.6.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 26.143.358,36,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 28.307.873,73,- zł.

37

XXXVII/
232/2018

18.6.2018

w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Pępowo

Wykonanie uchwały:
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Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Pępowo w łącznej, maksymalnej
liczbie 120 zezwoleń.
38

39

XXXVII/
233/2018

XXXVII/
234/2018

18.6.2018

w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy
Pępowo miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz ograniczeń w sprzedaży tych
napojów

Wykonanie uchwały:
Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy powinny być usytuowane w odległości minimum 50 m od
szkół i przedszkoli oraz obiektów o charakterze sakralnym.
18.6.2018 w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych
Wykonanie uchwały:
Wprowadzono odstępstwa od zakazu
alkoholowych w miejscach publicznych.

40

XXXVII/
235/2018

18.6.2018

spożywania

napojów

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Pępowie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

Wykonanie uchwały:
Ustalono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Pępowie oraz określono
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

41

XXXVII/
236/2018

18.6.2018

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora
Rejonowego w Gostyniu na uchwałę Nr VI/28/2011
Rady Gminy Pępowo z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Pępowie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

Wykonanie uchwały:
Przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skargę Prokuratora Rejonowego w Gostyniu na uchwałę
Nr VI/28/2011 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Pępowie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

24

42

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia wójta

XXXVII/
237/2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Pępowo
w następującej wysokości: 1) wynagrodzenie zasadnicze w
wysokości 4.700,00,- zł, 2) dodatek funkcyjny w wysokości
1.900,00,zł,
3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego 940,00,- zł, 4) dodatek specjalny w wysokości 40%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości
2.640,00,- zł.

43

XXXVIII/
238/2018

13.8.2018

w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Pępowo oraz
jej
jednostkom
organizacyjnym,
warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania organów uprawnionych do udzielania tych
ulg

Wykonanie uchwały:
Uchwalono zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Pępowo oraz jej jednostkom
organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowiła pomoc publiczną oraz
wskazano organy uprawnione do udzielania tych ulg.

44

XXXVIII/
239/2018

13.8.2018

w sprawie zmiany uchwały nr XI/61/95 Rady Gminy
Pępowo z dnia 29 maja 1995 roku w sprawie
wytypowania przedstawiciela do reprezentowania
gminy Pępowo w Stowarzyszeniu Wielkopolskiego
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych
w Poznaniu

Wykonanie uchwały:
Zmieniono przedstawiciela do reprezentowania gminy Pępowo
w Stowarzyszeniu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych w Poznaniu.

45

XXXVIII/

13.8.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

25

Gminy Pępowo na lata 2018-2024

240/2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024:
W związku ze zmianami w budżecie Gminy zmieniono załącznik nr 1
do WPF pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata
2018-2024”;
Dokonano zmian w załączniku nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć
Gminy Pępowo.
46

XXXVIII/
241/2018

13.8.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 26.517.421,64,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 28.955.065,48,- zł.

47

XXXVIII/
242/2018

13.8.2018

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą
Pępowo a Powiatem Gostyńskim

Wykonanie uchwały:
Zaakceptowano zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pępowo
a Powiatem Gostyńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie Gminy Pępowo w sezonie 2018/2019.
48

XXXIX/
243/2018

5.10.2018

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/106/2004 Rady
Gminy Pępowo z dnia 9 września 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań
własnych

Wykonanie uchwały:
Zmieniono wybrane przepisy uchwały w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań
własnych. Ustalono stawkę godzinową usług opiekuńczych
w wysokości 17,00,- zł za godzinę usługi.
49

XXXIX/
244/2018

5.10.2018

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/132/2005 Rady
Gminy Pępowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Pępowo

26

Wykonanie uchwały:
Zmieniono wybrane przepisy uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Pępowo.
50

XXXIX/
245/2018

5.10.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/182/2017 Rady
Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Gostyńskiemu w 2018 r.

Wykonanie uchwały:
Uchylono przepis z § 1 ust. 4 uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2018 r.
51

XXXIX/
246/2018

5.10.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pępowo na lata 2018-2024

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024:
W związku ze zmianami w budżecie Gminy zmieniono załącznik nr 1
do WPF pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata
2018-2024”;
Dokonano zmian w załączniku nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć
Gminy Pępowo.
52

XXXIX/
247/2018

5.10.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 26.592.006,86,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 29.063.502,56,- zł.

KADENCJA 2014-2018
53

I/1/2018

19.11.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Pępowo

Wykonanie uchwały:
Na Przewodniczącego Rady Gminy Pępowo wybrano radnego
Zenona Rogalę.
54

I/2/2018

19.11.2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Pępowo

27

Wykonanie uchwały:
Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pępowo wybrano radnych
Zygmunta Gulcza oraz Marka Popiołka.
55

II/3/2018

26.11.2018

w sprawie
Rewizyjnej

ustalenia

składu

osobowego

Komisji

Wykonanie uchwały:
Ustalono skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz wybrano jej
Przewodniczącego.
56

II/4/2018

26.11.2018

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Budżetu, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz Działalności Gospodarczej

Wykonanie uchwały:
Ustalono skład osobowy Komisji Budżetu, Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Działalności Gospodarczej.
57

II/5/2018

26.11.2018

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony
Środowiska

Wykonanie uchwały:
Ustalono
skład
osobowy
Komisji
Żywnościowej i Ochrony Środowiska
58

II/6/2018

26.11.2018

Rolnictwa,

Gospodarki

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych
oraz Porządku Publicznego

Wykonanie uchwały:
Ustalono skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia,
Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego.
59

II/7/2018

26.11.2018

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Wykonanie uchwały:
Powołano, ustalono skład osobowy
oraz określono zakres jej zadań.
60

II/8/2018

26.11.2018

doraźnej Komisji Statutowej

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Pępowo
do Walnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Wykonanie uchwały:
Jako drugiego przedstawiciela Gminy Pępowo do Walnego
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich wyznaczono Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Zygmunta Gulcza.
61

II/9/2018

26.11.2018

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2008 Rady

28

Gminy Pępowo z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie
przystąpienia gminy Pępowo do Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania
Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie
Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianą na stanowisku Wójta Gminy Pępowo
zmieniono przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy
Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”.

62

II/10/2018

26.11.2018

w sprawie wyznaczenie drugiego przedstawiciela
do reprezentowania Gminy Pępowo w Zgromadzeniu
Międzygminnego
Związku
Turystycznego
„Wielkopolska Gościnna”

Wykonanie uchwały:
Wyznaczono drugiego przedstawiciela do reprezentowania Gminy
Pępowo w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Turystycznego
„Wielkopolska Gościnna”.
63

II/11/2018

26.11.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości
położonej w obrębie Pępowo.
64

II/12/2018

26.11.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu w 2019 r.

Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej, w wysokości 250.000,00,- zł,
Powiatowi Gostyńskiemu z przeznaczeniem na realizację
określonych zadań.

65

II/13/2018

26.11.2018

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Gostyńskiego

Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy rzeczowej, w wysokości 43.366,78,- zł, dla
Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy
chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P w miejscowości
Skoraszewice.
66

II/14/2018

26.11.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Wykonanie uchwały:
Ustalono

wynagrodzenie

miesięczne

Wójta

Gminy

Pępowo

29

w następującej wysokości: 1) wynagrodzenie zasadnicze w
wysokości 4.700,00,- zł, 2) dodatek funkcyjny w wysokości
1.900,00,zł,
3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego 940,00,- zł. 4) dodatek specjalny w wysokości 35%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości
2310,00,- zł.
67

68

II/15/2018

III/16/2018

26.11.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono wydatki budżetu Gminy w łącznej
kwocie 29.473.046,63,- zł.
10.12.2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości
Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość stawek podatku od nieruchomości.

69

III/17/2018

10.12.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych

Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość stawek podatku od środków transportowych.
70

III/18/2018

10.12.2018

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Wykonanie uchwały:
Ustalono dzienne stawki opłaty targowej.
71

III/19/2018

10.12.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 27.001.550,93,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 29.473.046,63,- zł.

72

III/20/2018

10.12.2018

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pępowo na lata 2019-2027

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pępowo na lata
2019-2027.
73

IV/21/2018

27.12.2018

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Wykonanie uchwały:

30

Uchwalono budżet Gminy na rok 2019. Ustalono dochody budżetu
Gminy w łącznej kwocie 26.342.249,09,- zł. Ustalono wydatki
budżetu Gminy w łącznej kwocie 28.951.649,43,- zł. Deficyt
budżetu ustalono na kwotę 2.609.400,34,- zł.
74

IV/22/2018

27.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2007 z dnia 18
stycznia 2007 r. w sprawie diet dla sołtysów

Wykonanie uchwały:
Zmieniono załącznik nr 1 do uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
75

IV/23/2018

27.12.2018

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych gminy
Pępowo na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono program profilaktyki i rozwiązywania
alkoholowych Gminy Pępowo na 2019 rok.
76

IV/24/2018

27.12.2018

problemów

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania
narkomanii na terenie gminy Pępowo na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Przyjęto program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy
Pępowo na 2019 rok.
77

IV/25/2018

27.12.2018

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy
Pępowo na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Program współpracy Gminy Pępowo na rok 2019
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
78

IV/26/2018

27.12.2018

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad
Sołeckich na terenie gminy Pępowo

Wykonanie uchwały:
Zarządzono przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na
terenie gminy Pępowo na kadencję 2019-2023.

79

IV/27/2018

27.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Gminy
Pępowo z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie
ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących
Rady,
Przewodniczących
Komisji i Radnych oraz dokonywania zwrotu kosztów

31

przejazdów w podróżach służbowych pojazdami
samochodowymi niebędącymi własnością gminy
Wykonanie uchwały:
Zmieniono wybrany przepis uchwały w sprawie ustalenia wysokości
diet
dla
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących
Rady,
Przewodniczących Komisji i Radnych oraz dokonywania zwrotu
kosztów przejazdów w podróżach służbowych pojazdami
samochodowymi niebędącymi własnością Gminy.
80

IV/28/2018

27.12.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy
Pępowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018. Ustalono dochody budżetu Gminy w
łącznej kwocie 27.111.550,93,- zł. Ustalono wydatki budżetu Gminy
w łącznej kwocie 29.583.046,63,- zł.

V.

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków
budżetu gminy.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują
corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu
obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy
w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać
w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu
obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter
fakultatywny. W roku 2018 r. w Gminie Pępowo nie funkcjonował budżet
obywatelski.

VI.

Wnioski końcowe

Mając na uwadze przedstawiony raport, Wójt Gminy Pępowo zwraca się do Rady
Gminy Pępowo o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy
o samorządzie gminnym.
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