RAPORT O STANIE
GMINY OLSZÓWKA
ZA ROK 2018
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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,
c) oceniającą.
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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 Olszówka przedstawia Radzie Gminy Olszówka raport o stanie
Gminy Olszówka.
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II.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Olszówka
z 2018 r.

W 2018 roku Wójt Gminy Olszówka wykonywał bądź uczestniczył między innymi
w następujących zadaniach i wydarzeniach:
1. udział w spotkaniach noworocznych organizowanych przez Wojewodę
Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
2. udział w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP z terenu Gminy Olszówka;
3. uczestniczył w przekazaniu samochodu dla Komisariatu Policji w Dąbiu;
4. organizowanie narad koordynacyjnych z projektantami i inspektorami nadzoru
dotyczącymi budowy OSA (Otwartej Strefy Aktywności) w Olszówce, remontu
świetlicy w Olszówce, remontu budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem;
5. udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia LGD Solna Dolina w Kłodawie;
6. udział w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego dotyczącej energii odnawialnej;
7. spotkanie z Paniami reprezentującymi Koła Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia
Kobiet;
8. udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego dotyczącego realizacji PROW 2014-2020;
9. udział w komitecie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole;
10. udział w przeprowadzeniu dorocznej oceny Komisariatu Policji w Dąbiu;
11. udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
12. opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół 2018-2019;
13. udział w licznych obchodach Dnia Kobiet na terenie Gminy;
14. udział w szkoleniu dotyczącym pozyskania środków na drogi samorządowe;
15. udział w 50-leciu Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie;
16. udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka w Pieczewie
i Umieniu;
17. udział w Wojewódzkim Święcie Ludowym w Kleczewie;
18. organizacja i udział w zawodach pn.: „Puchar Wójta Gminy” na kompleksie Orlik
i zawody drużyn podwórkowych na stadionie GKS Olszówka;
19. udział w oddaniu do użytku kompleksu sportowego i rekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim;
20. udział w festiwalu folklorystycznym Złoty Chodak w Chodowie;
21. udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu;
22. udział w obchodach 550-lecia Parlamentaryzmu w Kole;
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23. podpisanie umowy na remont stacji wodociągowej w Adaminie;
24. udział w uroczystym odwiercie geotermalnym w miejscowości Chojny;
25. spotkanie z dyrektorami szkół dotyczące organizacji roku szkolnego;
26. udział w dożynkach parafialnych w Gminne Umień i Mniewo;
27. udział w konferencji podsumowująca PROW 2014-2020;
28. udział we wręczeniu sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kole;
29. udział w konferencji dotyczącej Wielkopolskiej Odnowy Wsi w Brudzewie;
30. zawarcie umowy o dofinansowanie prac przy obiekcie Szkoły Podstawowej
w Głębokiem;
31. przeprowadzenie zebrań wiejskich promujących kandydatów na radnych Gminy
i podsumowujących pracę organów Gminy;
32. odbiór obiektu świetlicy wiejskiej po remoncie w Krzewacie;
33. organizacja i udział w gminnych uroczystych obchodach 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
34. podpisanie umowy na dostęp Internetu szerokopasmowego do Szkoły
Podstawowej w Głębokiem;
35. udział w zebraniu
w Cząstkowie;

podsumowującym

działalność

LGD

Solna

Dolina

36. udział w walnym zgromadzeniu spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie;
37. inauguracja sesji nowej kadencji Rady Gminy Olszówka i Wójta Gminy
Olszówka;
38. organizacja i udział w uroczystym spotkanii mające na celu pożegnanie Henryka
Tomczaka Wójta Gminy Chodów, który zakończył prace na stanowisku wójta
Gminy;
39. rozpoczęcie zebrań wiejskich na terenie Gminy, których celem był wybór
sołtysów i rad sołeckich;
40. udział w uroczystościach barbórkowych z okazji Dnia Górnika w Kłodawie;
41. udział w walnym zgromadzeniu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
w Kaliszu;
42. udział w spotkaniu opłatkowym Klubu Wójta i Burmistrza.
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III. Realizacja polityk, programów i strategii
W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Olszówka realizowane były następujące
programy i strategie:
1. Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok
3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2018 r.
5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021
z perspektywą do roku 2025
6. Program rządowy "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2018"
7. Program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszówka na lata
2017-2026 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
9. Sołeckie Strategie Rozwoju realizowane w ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi”
10. Projekt pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Olszówka”

1. Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszówka na lata 20182021.
Program ten został przyjęty uchwałą Nr XLVI/257/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia
13 listopada 2018 roku.
Uchwalenie Programu miało na celu ukierunkowanie działań samorządu na poprawę
stanu zachowania i utrzymania środowiska kulturowego. Program niezbędny był do
realizacji działań w zakresie inwestycji i remontów obiektów zabytkowych.

2. Gminny Program Profilaktyki
Alkoholowych na 2018 rok

i

Rozwiązywania

Problemów

Program przyjęto uchwałą Nr XXXVI/204/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 19 grudnia
2017 roku. Program miał na celu stworzenie spójnego systemu działań naprawczych
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i profilaktyki zmierzającej do zapobiegania powstawaniu nowych problemów
alkoholowych oraz zmniejszania tych, które aktualnie występują.
W 2018 realizowano następujące cele określone w Programie: zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
W ramach realizacji Programu w Gminie działała Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, której zadnia polegały na działalności prewencyjnej oraz współpracy
z określonym podmiotami.

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok przyjęto Uchwałą Nr
XXXVI/205/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 roku. Cele programu
prezentowały się następująco:
1) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom
poprzez redukcję dostępności do substancji narkotycznych, zwłaszcza przez
pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym;
2) realizowanie działań z zakresu edukacji społecznej polegającej na
systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim
podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią
i uwrażliwienia na wczesne znaki uzależnienia oraz informowanie
o dostępnych formach pomocy;
3) uświadamianie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii
i przedsięwzięć edukacyjnych oraz profilaktycznych w przedmiocie
uzależnienia od narkotyków i środków odurzających;
4) stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnych do
istniejącego na terenie gminy skali potencjonalnego zagrożenia narkomanią
w celu wyeliminowania czynników prowadzących do uzależnienia;
5) organizowanie aktywnych form twórczego spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży;
6) wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych
postaw wobec narkotyków i innych używek poprzez wdrażanie i realizację
programów profilaktycznych.
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Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również służyła
realizacji niniejszego Programu.

4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2018 r.
Program ten został przyjęty mocą uchwały Nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy Olszówka
z dnia 26 marca 2018 r. W 2018 roku zakładał on realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Zadania zostały zrealizowane.

5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021
z perspektywą do roku 2025
Uchwalony mocą uchwały Rady Gminy Nr III/18/2018 Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021 zakładał dla Gminy Olszówka szereg
następujących celów:
1) wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
2) ochrona powietrza atmosferycznego poprzez termomodernizację budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wymianę źródeł ciepła na
niskoemisyjne;
3) ograniczenie intensywności
rowerowych ;

ruchu

drogowego

poprzez

rozwój

ścieżek

4) rozwój sieci światłowodowych;
5) ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
6) szkolenie rolników z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolnej oraz promocja
rolnictwa ekologicznego;
7) zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej;
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8) rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
9) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
10)zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów;
11)zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych;
12)stałe usuwanie wyrobów zawierających azbest, dotacje na jego usuwanie;
13)efektywna edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody.
Program zawierał charakterystykę Gminy wraz z opisem uwarunkowań fizycznogeograficznych oraz społeczno-gospodarczych. Dokonano w nim oceny stanu
środowiska na terenie Gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej
interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby
geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami.

6. Program rządowy "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2018"
Gmina Olszówka od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. realizowała Program
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
Umowa na realizację powyższego programu została podpisana pomiędzy Wojewodą
Wielkopolskim a Wójtem Gminy Olszówka. W ramach umowy kwotę 11.565,00,- zł
przeznaczono na dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

7. Program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata
2014-2020
Podstawą realizacji Programu jest umowa, która została zawarta pomiędzy Wojewodą
Wielkopolskim a Wójtem Gminy Olszówka. Łączny koszt realizacji programu to
71.224,66,- zł z tego 42.734,79,- zł to kwota środków wykorzystanych z budżetu
Wojewody i 28.489,87,- zł to kwota środków własnych Gminy.

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszówka
na lata 2017-2026
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie są podstawowym
źródłami wytycznych dotyczących prowadzenia polityki społecznej na terenie Gminy
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Olszówka. Strategię przyjęto uchwałą Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Olszówka
z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Misją Strategii jest stworzenie mieszkańcom dobrych warunków do życia, skuteczne
aktywizowanie osób zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, wzmacnianie rodzin oraz dążenie do integracji społecznej.
W jej ramach opracowano 5 celów strategicznych:
1) podniesienie poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz stworzenie mieszkańcom
Gminy warunków do rozwoju;
2) wzmacnianie rodzin oraz stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich
warunków do rozwoju;
3) utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania;
4) zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej i wsparcia w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz utrzymania
bezpieczeństwa publicznego;
5) rozwijanie kapitału społecznego i ludzkiego.
Strategia i Program wyznaczają cele i kierunki stosowania i wdrażania programów
i polityk społecznych Gminy. Dokumenty te były realizowane m.in. przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Konsultacyjny, Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Posterunek Policji oraz Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zatrudnieni byli pracownicy socjalni,
opiekunowie środowiskowi, a także asystent rodziny.
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce
w zakresie pomocy społecznej w 2018 należały przede wszystkim:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej;
5) praca socjalna;
6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania;
7) dożywianie dzieci w szkołach;
8) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
10)opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10

W Punkcie Konsultacyjnym, działającym w obrębie Urzędu Gminy, świadczono
bezpłatną pomoc prawną. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
GOPS, Posterunek Policji oraz samorządowe szkoły współdziałały prowadząc politykę
prewencji i zapobiegania patologii. Ich działania skupione były w Gminnym Zespole
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto w Gminie
prowadzono działania edukacyjne i integracyjne W ich ramach organizowano m. in.:
stypendia dla dzieci, bezpłatne dożywianie, coroczne festyny rodzinne oraz tematyczne
rodzinne rajdy rowerowe organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
W ramach polityki społecznej Gminy realizowano program osłonowy w zakresie
dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olszówka „Pomoc Gminy w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020”. Celami programu były: ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci, poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawa
stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych nawyków
żywieniowych. Realizowano także program rządowy „Karta Dużej Rodziny” skierowany
do rodzin wielodzietnych oraz program „Wielkopolska Kara Rodziny”, który jest
programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

9. Sołeckie Strategie Rozwoju realizowane w ramach programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” jest regionalnym programem finansowanym
z budżetu województwa. Jest to program mający na celu aktywizowanie środowisk
wiejskich i dofinansowanie najlepszych pomysłów na rozwój społeczności lokalnej.
Wolę przystąpienia do Programu wyraziły sołectwa Olszówka oraz Ponętów Górny
Pierwszy. Zgłoszone sołectwa miały możliwość wzięcia udziału w ogłoszonych
w ramach programu konkursach, których zwycięzcy mieli możliwość uzyskania
wsparcia finansowego dla zgłaszanych projektów. W ramach Programu uchwalono:
1) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Olszówka”. Dokument sporządzony został m.in.
przez Grupę Odnowy Wsi, która uczestniczyła w cyklu warsztatów
szkoleniowych. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Olszówka w Gminie Olszówka
zawierała analizę zasobów miejscowości, analizę SWOT (słabe i mocne strony,
szanse i zagrożenia w rozwoju miejscowości), program długoterminowy odnowy
wsi oraz program krótkoterminowych działań do zrealizowania przez
mieszkańców wsi Olszówka;
2) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Ponętów Górny Pierwszy”. Dokument również
został sporządzony m.in. przez Grupę Odnowy Wsi. Sołecka Strategia Rozwoju
Wsi Ponętów Górny Pierwszy w Gminie Olszówka zawierała analizę zasobów
miejscowości, analizę SWOT, program długoterminowy odnowy wsi oraz
program krótkoterminowych działań do zrealizowania przez mieszkańców wsi
Ponętów Górny Pierwszy.
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10.
Projekt pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Olszówka”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest od 30.09.2018 do 30.06.2019 r. w 3 szkołach podstawowych
na terenie Gminy.
W ramach realizacji projektu dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego.
Doposażono również szkolne pracownie przedmiotowe.
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IV.
Lp.

Realizacja uchwał Rady Gminy Olszówka z 2018 roku

Nr uchwały

Data
podjęcia

W sprawie/Wykonanie uchwały

KADENCJA 2014-2018
1.

XXXVII/211/2018

31.1.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Zmiana uchwały wynikła z konieczności przeznaczenia środków
niewykorzystanych w 2017r. na zadania objęte Programem.
2

XXXVII/212/2018

31.1.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikają
z bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
3

XXXVII/213/2018

31.1.2018

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

Wykonanie uchwały:
Uchwalona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikła
z konieczności wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach
wieloletnich, zmian deficytu Gminy.
4

XXXVII/214/2018

31.1.2018

w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Olszówka"

Wykonanie uchwały:
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Olszówka w Gminie Olszówka została
przygotowana w celu przystąpienia do realizacji programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi”.
5

XXXVII/215/2018

31.1.2018

w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Ponętów Górny Pierwszy"

Wykonanie uchwały:
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Ponętów Górny Pierwszy w Gminie
Olszówka została przygotowana w celu przystąpienia do realizacji
programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
6

XXXVII/216/2018

31.1.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

13

Wykonanie uchwały:
Po zmianach zgłoszone sołectwa miały możliwość wzięcia udziału
w ogłoszonych w ramach programu konkursach, a tym samym miały
możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla zgłaszanych
projektów.
7

XXXVII/217/2018

31.1.2018

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszówka

Wykonanie uchwały:
Przyjęto Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Olszówka.
8

XXXVII/218/2018

31.1.2018

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/75/2017 Rady Gminy
Olszówka z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych
realizowanych z udziałem środków z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonanie uchwały:
Zaciągnięto pożyczkę w BGK w celu realizacji projektu
współfinansowanego ze środków UE – poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Olszówka.
9

XXXVIII/219/2018

26.3.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały
z bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
10

XXXVIII/220/2018

26.3.2018

w sprawie podziału Gminy Olszówka na okręgi
wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz
ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach
wyborczych

Wykonanie uchwały:
Dokonano podziału Gminy na 15 jednomandatowych okręgów
wyborczych.
11

XXXVIII/221/2018

26.3.2018

w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Olszówka w 2018 roku

Wykonanie uchwały:
Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w
2018 roku. Program miał na celu zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Olszówka oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi.

14

12

13

XXXIX/222/2018

23.4.2018

XXXIX/223/2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano podziału Gminy na 3 obwody głosowania, określono
granice obwodów i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.
23.4.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
wybranych terenów położonych na obszarze gminy
Olszówka

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia
siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Olszówka

Wykonanie uchwały:
Przystąpiono
do
sporządzenia
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów dla
miejscowości: Dębowiczki, Drzewce, Głębokie, Grabina, Krzewata,
Łubianka, Mniewo, Olszówka, Tomaszew, Zawadka, Ponętów Górny.
14

XXXIX/224/2018

23.4.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r. Zmiany wynikały
z bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
15

XXXIX/225/2018

23.4.2018

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

Wykonanie uchwały:
Uchwalona zmiana WPF wynikała z konieczności wprowadzenia zmian
w przedsięwzięciach wieloletnich oraz zmian deficytu Gminy.
16

XXXIX/226/2018

23.4.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego
i leśnego

Wykonanie uchwały:
Zmiana uchwały związana była ze zmianą osoby pełniącej funkcję
sołtysa wsi Umień.
17

XXXIX/227/2018

23.4.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Wykonanie uchwały:
Zmiana uchwały związana była ze zmianą osoby pełniącej funkcję
sołtysa wsi Umień.
18

XXXIX/228/2018

23.4.2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom
wodnym z budżetu Gminy Olszówka, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania

15

Wykonanie uchwały:
Określono zasady i tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji
spółkom wodnym.
19

XL/229/2018

30.5.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
20

XL/230/2018

30.5.2018

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

Wykonanie uchwały:
Uchwalona zmiana WPF wynikała z konieczności wprowadzenia zmian
w przedsięwzięciach wieloletnich oraz zmian deficytu Gminy.
21

XL/231/2018

30.5.2018

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów
i doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin

Wykonanie uchwały:
Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym Nr KN-I.4131.1.280.2018.
16 z dnia 4 lipca 2018 r. stwierdził nieważność uchwały ze względu
na istotne naruszenie prawa.
22

23

XL/232/2018

XLI/233/2018

30.5.2018

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Olszówka

Wykonanie uchwały:
Zmiana związana była z wyznaczeniem miejsc na terenie Gminy,
gdzie w czasie imprez kulturalno-rozrywkowych możliwe będzie
spożywanie napojów alkoholowych.
25.6.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Olszówka za 2017 rok
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono przedłożone sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Olszówka za 2017 r.

16

24

XLI/234/2018

25.6.2018

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olszówka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Wykonanie uchwały:
Udzielono Wójtowi Gminy Olszówka absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
25

XLI/235/2018

25.6.2018

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Olszówka oraz przekazanie go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu

Wykonanie uchwały:
Przyjęto projekt Regulaminu, który
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
26

XLI/236/2018

25.6.2018

przekazany

został

do

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Olszówka

Wykonanie uchwały:
Ustalono wynagrodzenie dla Wójta Gminy Olszówka obowiązujące od
dnia 01.07.2018 r.
27

XLI/237/2018

25.6.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
28

XLII/238/2018

30.7.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
29

XLII/239/2018

30.7.2018

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

Wykonanie uchwały:
Uchwalona zmiana WPF wynikała z konieczności wprowadzenia zmian
w przedsięwzięciach wieloletnich oraz zmian deficytu Gminy.
30

XLII/240/2018

30.7.2018

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr
XLI/237/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 25 czerwca
2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano sprostowania błędu pisarskiego.
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31

XLII/241/2018

30.7.2018

w
sprawie
zatwierdzenia
wyników
kontroli
rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu
Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z
o.o. w Koninie za 2017 rok

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono
wykonawczej.
32

33

34

35

XLII/242/2018

XLII/243/2018

XLIII/244/2018

XLIII/245/2018

30.7.2018

wyniki

kontroli

zgodnie

z

zapisami

umowy

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Olszówka

Wykonanie uchwały:
Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminie Olszówka.
30.7.2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Olszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Wykonanie uchwały:
Ustalono zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
30.8.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
30.8.2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli
pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a
także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych
Wykonanie uchwały:
Podjęto uchwałę wskazując zasady udzielania i rozmiaru godzin dla
dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy
obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
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36

XLIII/246/2018

30.8.2018

w
sprawie
zatwierdzenia
realizacji
projektu
pn.:"Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Olszówka"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono realizacje projektu, w ramach którego w szkołach
podstawowych na terenie Gminy Olszówka odbywają się zajęcia
dodatkowe dla uczniów uzdolnionych oraz doposażenie pracowni
przedmiotowych.
37

XLIV/247/2018

26.9.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
38

XLIV/248/2018

26.9.2018

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

Wykonanie uchwały:
Uchwalona zmiana WPF wynikała z konieczności wprowadzenia zmian
w przedsięwzięciach wieloletnich oraz zmian deficytu Gminy.
39

XLIV/249/2018

26.9.2018

w sprawie Regulaminu dostarczania wody
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszówka

i

Wykonanie uchwały:
Przyjęto Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków po
otrzymaniu pozytywnej opinii organu regulacyjnego.
40

XLIV/250/2018

26.9.2018

w sprawie nabycia gruntów w m. Tomaszew

Wykonanie uchwały:
Dokonano zakupu działki z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.
41

XLIV/251/2018

26.9.2018

w sprawie Statutu Gminy Olszówka

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Statut Gminy.
Wobec podjętej uchwały Wojewoda Wielkopolski wszczął
postepowanie
nadzorcze.
W
Rozstrzygnięciu
Nadzorczym
KN-I.4131.1.505.2018.16 z dnia 26.10.2018 r. orzeczono nieważność
§ 3 ust. 2-ze względu na istotne naruszenie prawa.
42

XLV/252/2018

12.10.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
43

XLV/253/2018

12.10.2018

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od nieruchomości na rok 2019

19

Wykonanie uchwały:
Określono wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na
rok 2019.
44

XLVI/254/2018

13.11.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
45

XLVI/255/2018

13.11.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2019

Wykonanie uchwały:
Określono wysokość stawek podatku od środków transportowych na
rok 2019.
46

XLVI/256/2018

13.11.2018

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

Wykonanie uchwały:
Uchwalono program współpracy na rok 2019 Gminy Olszówka z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy odnosi się
do sprecyzowania zasad współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami
społecznym przy realizacji zadań publicznych. Program uchwalany
jest corocznie.
47

XLVI/257/2018

13.11.2018

w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021"

Wykonanie uchwały:
Przyjęto "Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszówka na lata
2018-2021". Uchwalenie Programu miało na celu ukierunkowanie
działań samorządu na poprawę stanu zachowania i utrzymania
środowiska kulturowego.
48

XLVI/258/2018

13.11.2018

w
sprawie
przyjęcia
wieloletniego
programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Olszówka na lata 2019-2025

Wykonanie uchwały:
Przyjęto wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Olszówka na lata 2019-2025. Program ma na celu
określenie podstawowych kierunków działania Gminy Olszówka w
gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym. Program
zawierał wykaz zasobów mieszkaniowych.
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XLVI/259/2018

13.11.2018

w sprawie sprzedaży działki nr 99/1 w miejscowości
Ostrów

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na sprzedaż działki nr 99/1 w miejscowości Ostrów.
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XLVI/260/2018

13.11.2018

w sprawie sprzedaży działki nr 196 w miejscowości
Zawadka

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na sprzedaż działki nr 196 w miejscowości Zawadka.

KADENCJA 2018-2023
51

I/1/2018

21.11.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Olszówka

Wykonanie uchwały:
Wybrano radnego Zbigniewa Góreckiego na Przewodniczącego Rady
Gminy Olszówka.
52

I/2/2018

21.11.2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Olszówka

Wykonanie uchwały:
Wybrano 2 Wiceprzewodniczące Rady Gminy Olszówka: radną
Krystynę Czupryńską i radną Stanisławę Stygę.
53

II/3/2018

13.12.2018

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru
Przewodniczącego Komisji

Wykonanie uchwały:
Powołano, ustalono skład osobowy oraz wybrano Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszówka.
54

II/4/2018

13.12.2018

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
i wyboru Przewodniczącego Komisji

Wykonanie uchwały:
Powołano, ustalono skład osobowy oraz wybrano Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Olszówka.
55

II/5/2018

13.12.2018

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu i Finansów,
ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu
osobowego

Wykonanie uchwały:
Powołano, ustalono skład osobowy oraz wybrano Przewodniczącego
Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Gminy Olszówka.
56

II/6/2018

13.12.2018

w sprawie powołania Komisji ds. Samorządu,
Działalności Gospodarczej, Prawa i Porządku
Publicznego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz
składu osobowego
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Wykonanie uchwały:
Powołano, ustalono skład osobowy oraz wybrano Przewodniczącego
Komisji ds. Samorządu, Działalności Gospodarczej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Olszówka.
57

II/7/2018

13.12.2018

w sprawie powołania Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju
Gospodarczego
i
Przestrzennego,
Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, ustalenia
przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Wykonanie uchwały:
Powołano, ustalono skład osobowy oraz wybrano Przewodniczącego
Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Olszówka.
58

II/8/2018

13.12.2018

w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty i Kultury,
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, ustalenia
przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Wykonanie uchwały:
Powołano, ustalono skład osobowy oraz wybrano Przewodniczącego
Komisji ds. Oświaty i Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Gminy Olszówka.
59

II/9/2018

13.12.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
60

II/10/2018

13.12.2018

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

Wykonanie uchwały:
Uchwalona zmiana WPF wynikała z konieczności wprowadzenia zmian
w przedsięwzięciach wieloletnich oraz zmian deficytu Gminy
61

II/11/2018

13.12.2018

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy
Olszówka z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych
realizowanych z udziałem środków z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz

Wykonanie uchwały:
Zmiana uchwały związana była ze zmianami harmonogramu
płatności.
62

II/12/2018

13.12.2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
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Wykonanie uchwały:
Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok.
63

II/13/2018

13.12.2018

w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Programu

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019
rok.
64

III/14/2018

28.12.2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Olszówka na lata 2019 - 2022

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Olszówka na lata
2019-2022.
65

III/15/2018

28.12.2018

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na
2019 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono budżet Gminy Olszówka na 2019 rok.
66

III/16/2018

28.12.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018
rok

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na 2018r.- zmiany wynikały z
bieżących potrzeb realizacji zadań Gminy.
67

III/17/2018

28.12.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Olszówka

Wykonanie uchwały:
Ustalono wynagrodzenie dla Wójta Gminy Olszówka obowiązujące od
dnia 21.11.2018 r.
68

III/18/2018

28.12.2018

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Olszówka na lata 2018-2021 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2025" wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Wykonanie uchwały:
Przyjęto "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszówka na lata
2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025" wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko.
Uchwalony Program zawiera ocenę stanu środowiska Gminy
Olszówka. Określa cele, kierunki i zadania w zakresie ochrony
środowiska dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021 z perspektywa do
2025 r.
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69

III/19/2018

28.12.2018

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Olszówka

Wykonanie uchwały:
W podjętej uchwale wskazano wymagania wobec przedsiębiorców
ubiegających się o zezwolenia w zakresie transportu nieczystości
ciekłych.
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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 Olszówka nie funkcjonował budżet obywatelski.

25

VI.

Wnioski końcowe

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

26

