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Szanowni Mieszkańcy Gminy Opalenica!
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie ustawodawca wprowadził nowy
dokument „Raport o stanie gminy”, który ma stanowić podsumowanie pracy każdego
włodarza w poprzednim roku kalendarzowym. Dlatego po raz pierwszy przedstawiam
Państwu raport, który mam nadzieję będzie źródłem ważnych informacji o mojej działalności.
Raport stanowi syntetyczne połączenie wszelkich informacji sporządzonych przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy, jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych i instytucji. Zebrane dane opisują w jaki sposób zarządzana jest nasza gmina.
Zmiany, których doświadczamy są efektem pracy wielu osób. Co warto podkreślić,
pomimo wielu inwestycji sytuacja gminy jest stabilna pod względem finansowym.
Odpowiedzialne zarządzanie oraz zakładanie konkretnych celów sprawia, iż są one zgodnie z
planem realizowane.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, gdyż to dzięki Państwa zaangażowaniu tak wiele
zadań udało się urzeczywistnić. To dzięki Państwa zaangażowaniu możemy mówić o
zrównoważonym rozwoju gminy. To dla Państwa i z myślą o Mieszkańcach pełnimy naszą
misję. Dziękuję stowarzyszeniom i instytucjom. Dziękuję społecznikom, działaczom,
sportowcom i wszystkim, którzy promują oraz reprezentują Opalenicę. Dziękuję dyrektorom i
nauczycielom, sołtysom, radnym rady miejskiej, samorządowcom i politykom, którym na
sercu leży dobro naszej gminy. Dziękuję dyrektorom, kierownikom i pracownikom instytucji
gminnych. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Opalenicy.
Zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w debatę nad raportem, która
odbędzie się na sesji absolutoryjnej 26 czerwca br. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos
w debacie zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemnego
zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 tysięcy
mieszkańców), najpóźniej do 25 czerwca br. Ostatnim etapem debaty będzie przeprowadzenie
głosowania przez Radę Miejską nad udzieleniem wotum zaufania dla mojej działalności w
roku 2018.
Z poważaniem
Tomasz Szulc
Burmistrz Opalenicy
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I. Uwarunkowania prawne Raportu o Stanie Gminy

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:
- polityk,
- programów,
- strategii,
- uchwał rady gminy,
- budżetu obywatelskiego.
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:
- sprawozdawczą,
- partycypacyjną,
- oceniającą.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,
a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. 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.
Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, Burmistrz Opalenicy przedstawia Radzie Miejskiej w Opalenicy raport o stanie
Gminy Opalenica.
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II. Informacje statystyczne
1. Charakterystyka Gminy

Gmina
Opalenica
została
utworzona
na
mocy
Uchwały
Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Poznaniu Nr XVIII/98/72 z dnia 5
grudnia 1972 roku. Samorząd Gminy
funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa
dotyczące samorządu terytorialnego oraz
w oparciu o Statut Gminy. Siedzibą
organów Gminy (Burmistrza i Rady
Miejskiej w Opalenicy) jest miasto
Opalenica.
Gmina Opalenica jest gminą
miejsko-wiejską w zachodniej części
województwa wielkopolskiego. Należy
do powiatu nowotomyskiego. Sieć
Mapa Gminy Opalenica
osadniczą
gminy
tworzy
miasto
Opalenica i 16 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 147,9 km², w tym: użytki rolne stanowią
67%, użytki leśne: 25%. Gmina stanowi 14,6% powierzchni powiatu nowotomyskiego.
Gmina Opalenica sąsiaduje z gminami: Buk, Duszniki, Granowo, Grodzisk Wielkopolski,
Kuślin, Nowy Tomyśl.
Obszar Gminy Opalenica zamieszkiwało na koniec 2018 roku – 16 138 osób
posiadających stałe zameldowanie, z tego w mieście – 9 385 osób,
a na terenach wiejskich – 6 753 osób. Kobiet było 8 199 a mężczyzn 7 939. W 2019 urodziło
się 175 dzieci, tym było 94 chłopców i 81 dziewczynek. Zmarło 171 osób.
2. Burmistrz Opalenicy
Organem wykonawczym gminy jest burmistrz, którego kadencja trwa pięć lat.
Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania określone przepisami. Do zadań
burmistrza należy w szczególności: opracowanie strategii, programów rozwoju,
gospodarowanie mieniem i wykonanie budżetu.
Funkcję Burmistrza Opalenicy drugą kadencję sprawuje Tomasz Szulc.
Urząd Miejski w Opalenicy realizuje działania mające na celu wykonanie zadań
własnych spoczywających na gminie, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie
porozumienia z organami administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w
drodze zawartych porozumień.
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3. Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Opalenicy
Zastępca Burmistrza – Paweł Jakubowski,
Sekretarz Gminy – Ewa Bąbelek,
Skarbnik Gminy – Agnieszka Antkowiak-Żak,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Ewa Górka,
Kierownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami – Tomasz Matusiak,
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych – Beata Miczek,
Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego –
Jolanta Wachowiak,
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Katarzyna Terczyńska,
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa - Leszek
Czekalski,
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa – Alicja Dworzyńska,
Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni – Patryk Kąkolewski.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych
Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy – dyrektor Dorota Pierzyńska (do 26.11.2018),
dyrektor Mateusz Skrobała (od 27.11.2018),
Placówki oświatowe:
Przedszkole Nr 1 w Opalenicy – dyrektor Dorota Plewka,
Przedszkole Nr 2 w Opalenicy – dyrektor Beata Łukaszewska,
Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych – dyrektor Beata Kulawiak ,
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy –
dyrektor Bernadeta Maciejewska (do 10.03.2018), p.o. dyrektora Honorata Hermann-Zimna
(od 12.03.2018 do 31.08.2018), dyrektor Grażyna Szulc (od 01.09.2018),
Szkoła Podstawowa w Porażynie - dyrektor Longina Jakubowska,
Szkoła Podstawowa w Rudnikach – dyrektor Lilianna Mortka,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach – dyrektor Aldona Baranowska,
Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy – p.o. dyrektora Lucyna Szuder (do
31.08.2018), p.o. dyrektora Joanna Sękowska-Kaczmarek (od 01.09.2018)
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Zespół Szkół w Opalenicy – dyrektor Genowefa Wasiak (do 31.08.2018), dyrektor Irena
Nawrocka (od 01.09.2018)
Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy – dyrektor Krzysztof Sadowski,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy – dyrektor Dorota Szuwalska-Kasprzak,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy - dyrektor Krzysztof Mądry,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w
Opalenicy - prezes zarządu Michał Komorowski.
5. Rada Miejska w Opalenicy
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. W 2018 roku, ze względu na wybory samorządowe, funkcjonowały dwa składy
osobowe. Do zadań rady należy przyjmowanie uchwał, ustalanie budżetu gminy, uchwalanie
planów zagospodarowania miejskiego itd. Obrady zwołuje Przewodniczący. Radę Miejską w
Opalenicy tworzy 15 osób. W 2018 roku, ze względu na wybory samorządowe,
funkcjonowały dwa składy osobowe.
Rada Kadencji 2014-2018:
Eugeniusz Wojtkowiak – przewodniczący,
Jacek Wilczyński – wiceprzewodniczący,
Przemysław Zimny – wiceprzewodniczący
oraz członkowie
Katarzyna Cecuła,
Dominik Dyderski,
Karol Kasperczak,
Krzysztof Kasperczak,
Jarosław Kornosz,
Stanisław Niemyt,
Marcin Piechota,
Ryszard Piotrowski,

Rada Kadencji 2014-2018

Elżbieta Radniecka,
Krzysztof Skotarek,
Roman Szwechłowicz,
Jarosław Wojciechowski.

9

Rada Kadencji 2018-2023:
Eugeniusz Wojtkowiak – przewodniczący,
Krzysztof Kasperczak – wiceprzewodniczący,
Przemysław Zimny – wiceprzewodniczący
oraz członkowie
Katarzyna Cecuła,
Elżbieta Mortka,
Karol Kasperczak,
Kamilla Górka,
Jarosław Kornosz,
Sławomir Wolny,
Agnieszka Giżyńska,
Ryszard Piotrowski,

Rada Kadencji 2018-2023

Elżbieta Radniecka,
Ryszard Zielewicz,
Roman Szwechłowicz,
Stanisław Urbański.

III. Opalenica w rankingach
1. Wysoka ocena pre-ratingowa Gminy Opalenica
Do Urzędu Miejskiego w Opalenicy 20 lutego 2018 r. wpłynęło pismo z Zarządu
Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego z 19.02.2018 r. podpisane przez prof. nadzw. UEP dr
hab. Pawła Śliwińskiego.
Czytamy w nim, że Gmina Opalenica – uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową,
mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Na 2792
jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą
od uzyskanej przez nas.
Badanie pre-ratingowe na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego wykonała
agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje zostały
potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.
2. Ranking finansowy gmin miejsko-wiejskich
Gmina Opalenica znalazła się na 16. miejscu wśród 616 gmin miejsko-wiejskich w
Polsce w „Rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce” przeprowadzonym w
2018 roku. Opracowanie zostało przygotowane na IV Europejski Kongres Samorządów przez
10

ekspertów z Krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
We wstępie opracowanego rankingu zamieszczono m. in. informację:
„To bardzo skomplikowane badanie, które zawiera wiele zmiennych składowych. Rozkłada na
czynniki pierwsze finanse każdego polskiego samorządu, koncentrując się na dochodach
własnych, wydatkach inwestycyjnych czy środkach unijnych pozyskanych na realizację zadań.
To bardzo obiektywne kryteria, które pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej mapie
kraju.”
Przy ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki:
· Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
· Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
· Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
· Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
· Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń,
· Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
· Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

IV. Rok 2018 w Gminie Opalenica – najważniejsze wydarzenia
Nowy
rok
2018
tradycyjnie
powitaliśmy na opalenickim rynku tłumnie
gromadząc się w centralnym punkcie naszego
miasta. Opaleniczanie po raz kolejny pokazali,
że mają szlachetne serca. Podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy
rekordowe 55 027 złotych. Wydarzeniem
niebanalnym w czasie finału WOŚP był bieg,
tym razem sztafeta trwała 27 godzin.
27-godzinny bieg z okazji 27. Finału WOŚP

W lutym podjęliśmy działania mające
na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza.
W akcji edukacyjnej „Smog nie jest OK”
uczestniczyły setki uczniów naszych szkół.
Powstały wartościowe ulotki, plakaty i filmiki
identyfikujące
ten
problem.
Ruszyła
modernizacja Centrum Kultury i Biblioteki.
Cieszyliśmy się z oddania po remoncie
świetlicy wiejskiej w Kozłowie a także zakupu
Volkswagena Caddy – nowego samochodu dla
straży miejskiej.
Okładka książki „Wielogłos pamięci Zygmunta
Dudy pedagoga i regionalisty”
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Pierwszego marca po raz kolejny, podczas uroczystości patriotycznej, oddaliśmy cześć
Żołnierzom Wyklętym. W auli Przedszkola nr 2 miała miejsce natomiast prezentacja książki
„Wielogłos pamięci Zygmunta Dudy pedagoga i regionalisty”, która powstała pod redakcją
doktora Bogumiła Wojcieszaka. Przebudowano drogi gminne i były to ulica Zbożowa oraz
część ulicy Krętej. Wyremontowano także ponad dwieście metrów chodnika w
Jastrzębnikach.
W kwietniu, dzięki staraniom Klubu Motocyklowego Lech 1929 MC Poland,
odsłonięto „Motoławkę”, która od tamtej pory stała się jednym z charakterystycznych
elementów Placu Piłsudskiego. Wykonano chodnik na ulicy Akacjowej a wejście do urzędu
miejskiego zyskało gustowne drzwi. Odbyła się także premierowa gala sportów walki a
zawodnicy Basket Team Opalenica zostali nieoficjalnymi Wicemistrzami Polski kategorii U15.
Pierwszy dzień maja zaczęliśmy na
sportowo. Odbył się Bieg Maryi. Trzeciego
maja tradycyjnie obchodziliśmy kolejną
rocznicę Uchwalenia Konstytucji Trzeciego
Maja. Miał miejsce, cieszący się ogromnym
zainteresowaniem,
Wiosenny
Spływ
Kajakowy. Na boiskach hotelu Remes, w
ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów,
pod okiem szkoleniowców PZPN, treningi
odbyło kilkunastu naszych zawodników. 40lecie
święceń
kapłańskich
obchodził
proboszcz
ksiądz
kanonik
Zbigniew
Kuźnicki.

Wiosenny Spływ Kajakowy pod Patronatem
Burmistrza Opalenicy "Mogilnicą po Gminie".

Czerwiec rozpoczął się tradycyjnie
imprezami i festynami z okazji Dnia Dziecka.
Świętowaliśmy 50-lecie istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Porażynie. Byliśmy też w
Koenigslutter am Elm – naszym mieście
partnerskim, aby wspólnie cieszyć się z
jubileuszu 20-lecia współpracy. Poprzez
odznaczenie srebrnym medalem „Labor
Omnia Vincit” doceniono zasługi proboszcza
księdza kanonika Antoniego Lorenza. W
połowie czerwca miał miejsce III Piknik na
Powitanie Lata. Miało także miejsce I
Spotkanie Partnerskie na granicy gminy

III Piknik na powitanie lata

Grodzisk Wielkopolski i Gminy Opalenia,
które było oficjalnym otwarciem ścieżki
rowerowej łączącej oba miast.
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Siódma edycja Rajdu Samochodów Zabytkowych
Śladami Zbąszyńskiego Kozła.

W lipcu w Niegolewie odbyła się III Plenerowa Impreza Charytatywna. Po raz
dwunastu spotkali się miłośnicy jednośladów w ramach Spotkań Motocyklowych. Jubileusz
90-lecia istnienia świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Urbanowie. Gmina Opalenica w
znaczący sposób dofinansowała zakup karetki.
Sierpień z kolei był tradycyjnym
okresem imprez plenerowych. W parku
miejskim miała miejsce szósta edycja Parkowej
Nocy – wydarzenia skierowanego do fanów
muzyki
elektronicznej.
Dzień
później
zorganizowano Dobrze Rockującą Sobotę.
Odbył się również XXVII Bieg Opalińskich.
Drogami gminy przejechał Rajd Samochodów
Oficjalne otwarcie nowej remizy strażackiej w
Zabytkowych, który swoją metę miał na
Opalenicy
opalenickim rynku. W Łęczycach, podczas
uroczystości ważnej dla lokalnej społeczności, odsłonięto krzyż.
Pierwszy września to kolejna bolesna rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.
Pamiętaliśmy także o sowieckim „Ciosie w plecy” zadanym 17 września 1939 roku.
Natomiast w piątek, 14 września w Opalenicy miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Tego
dnia nastąpiło bowiem oficjalne otwarcie nowej siedziby strażaków Ochotniczej Straży
Pożarnej. Tym samym Gmina Opalenica zakończyła realizację zadania „Budowa remizy OSP
z parkingami i niezbędną infrastrukturą techniczną”. 625 lat świętowały Łagwy, 630 lat
Rudniki. Szkole w Wojnowicach nadano
sztandar.
W październiku odsłoniliśmy Pomnik
Powstańców Wielkopolskich z Parafii z Daków
Mokrych. Pozyskaliśmy także dwa miliony na
modernizację CKiB w Opalenicy. Przez dwa
weekendy świętowaliśmy jubileusz współpracy
zagranicznej, tym razem 15-lecia partnerstwa ze
Storkow. Był to jednak przede wszystkim
miesiąc, w którym społeczeństwo, poprzez
oddanie swoich głosów weryfikowało pracę
samorządowców i radnych.

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Powstańców
Wielkopolskich z Parafii Dakowy Mokre

Drugiego listopada na opalenickim
cmentarzu spotkaliśmy się, aby przypomnieć
życiorysy zasłużonych mieszkańców tej ziemi.
W tym roku przybliżono biogramy Stanisława
Skrzypczaka, Władysławy Gmerek i Marii
Dworzyńskiej. 11 listopada spotkaliśmy się na
Skwerze Obrońców Wiary i Ojczyzny, aby
wspólnie obchodzić 100. rocznicę odzyskania
niepodległości. Tego samego dnia odsłoniliśmy
Narodowe święto Niepodległości w Opalenicy
mural powstańczy w Urbanowie. Odbyła się I
sesja rady nowej kadencji. Kolejną inwestycję, budowę nowoczesnej sieci wodociągowej do
Porażyna, zrealizowała firma Komopal. W Niegolewie ponownie uczczono pamięć Andrzeja
Niegolewskiego – bohatera szarży w wąwozie Somosierra.
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Przełom listopada i grudnia wypełniony był dwoma niezwykłymi wydarzeniami. Po
raz czwarty odbył się Jarmark Świąteczny. Natomiast swoje 85-lecie istnienia świętowała
Szkoła Podstawowa w Opalenicy. Zarówno 30 listopada jak i 1 grudnia były wyjątkowymi,
niezapomnianymi dniami, pełnymi dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań,
wspomnień i refleksji wszystkich osób związanych z tą placówką oświatową.

Okres przedświąteczny był tradycyjnym
czasem wigilijnych wydarzeń. Wśród nich były
między innymi spotkania z naszymi nad wyraz
pełnymi energii Seniorami czy też z niezwykle
zaangażowanymi społecznie Sołtysami. Dni
poświąteczne to z kolei czas, gdy poprzez
udział w uroczystościach oddajemy cześć
Powstańcom Wielkopolskim. W tym roku, w
związku setną rocznicą, nabrały one
wyjątkowego
charakteru.
27
grudnia
spotkaliśmy się na Skwerze Obrońców Wiary i
Jarmark Świąteczny w Opalenicy
Ojczyzny w Opalenicy i przemaszerowaliśmy
do Przedszkola nr 2, gdzie uczniowie Zespołu
Szkół przygotowali Wieczornicę Patriotyczną. Natomiast dzień później stuosobowa delegacja
Gminy Opalenica uczestniczyła w rocznicowych obchodach w Warszawie. W stolicy, ku czci
bohaterów, złożyliśmy wiązanki na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Wojskowych
Powązkach. Ostatnie chwile 2018 roku i pierwsze sekundy 2019 roku Mieszkańcy Gminy
wspólnie przeżyli na opalenickim Rynku.

V. Realizacja polityk, programów i strategii
W okresie sprawozdawczym w Gminie Opalenica realizowane były następujące
polityki, strategie i programy:
1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Opalenica 2008-2018.
2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opalenica na lata
2013-2018.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata 2016-2020.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
5. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Opalenica na lata 2017-2021.
7. Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2018 r., poz. 998).
8. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
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9. Program „Rodzina 500 plus”.
10. Program „Dobry Start”.
11. Program „Za życiem”.
12. Projekt unijny „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”.
13. Projekt unijny „Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”.
14. Projekt unijny „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój
uczniów i kluczowych kompetencji uczniów”.
15. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2018.
16. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2018 r.
17. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka
przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim.
18. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego
mężczyzn w województwie wielkopolskim.
19. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin
województwa wielkopolskiego.
20. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opalenica.
21. Program ochrony środowiska.
22. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opalenica.
23. Gminny Program Ochrony Zabytków.

1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Opalenica 2008-2018
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) obowiązek opracowania i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego.
Strategia jest dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w
odniesieniu do rozwiązywania problemów społecznych występujących na terenie Gminy
Opalenica. Dokument wskazuje obszary problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz
wytyczne dla wdrażania planowanych zadań. W przygotowanym dokumencie w 2018 r.
uwzględniono zakres problematyki społecznej, który ma swoje źródło w regulacjach
normatywnych. W przedstawionym kontekście planowaniem strategicznym objęto
następujące dziedziny:
1. Wspieranie rodziny.
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych.
3. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
5. Promocję zatrudnienia, reintegrację zawodową i społeczną osób podlegających
wykluczeniu społecznemu.
6. Wsparcie osób z problemem ubóstwa.
7. Wsparcie seniorów
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2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opalenica na
lata 2013-2018

W roku 2018 do zbycia przeznaczone zostały następujące nieruchomości będące w
zasobie Gminy Opalenica położone w:
•

Opalenicy – działka nr 1070/9;

•
•
•
•
•

Dakowych Mokrych - działki o numerach: 895, 896;
Kopankach - działki o numerach: 39, 40,216/5;
Niegolewie - działki nr 118/2;
Terespotockim – działka nr 148/11;
lokale mieszkalne i użytkowe.

Obecnie w zasobie Gminy Opalenica znajduje się 108 mieszkań, w tym 43 mieszkania
zlokalizowane w budynkach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe, 55 w budynkach
mieszkalnych stanowiących własność Gminy, 1 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, 3 w
budynkach sal wiejskich, 1 w szkołach oraz 5 mieszkań w budynku, którym Gmina włada
jako samoistny posiadacz. Gmina wynajmuje również 1 lokal mieszkalny na os. Centrum w
Opalenicy z przeznaczeniem na podnajem. W 2018 r. sprzedano w trybie przetargowym lokal
przy ul. Niegolewskich 3/5 w Opalenicy. Jeden z lokali przy ul. Opalińskich 2 zmienił
funkcję na lokal użytkowy. Przy ul. Poznańskiej 35 w Opalenicy utworzono nowy lokal
jednopokojowy.
Wspólnotami Mieszkaniowymi w budynkach wielorodzinnych, w których Gmina
posiada lokale mieszkalne administrują 2 firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
„ALEX” z siedzibą w Opalenicy oraz INFOSTATE NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w
Poznaniu

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Opalenica, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Opalenica na lata 2016-2020
Diagnoza
Działanie:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
Efekty:
 finansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego, w których
prowadzona jest praca z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz
doświadczających przemocy;
 działalność Punktu Konsultacyjno – informacyjnego;
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skierowanie przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3
wniosków do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym;
 skierowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6
osób na badania przez zespół biegłych do Poradni Leczenia Uzależnień oraz Poradni
Zdrowia Psychicznego w Poznaniu celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia;
 przeprowadzono we wszystkich placówkach oświatowych i placówkach wsparcia
dziennego
na terenie Gminy Opalenica programy profilaktyczne z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz
przemocy w rodzinie:
 37 edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów,
 3 edycje warsztatów dla nauczycieli,
 14 edycji warsztatów dla rodziców.
Działanie:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Efekty:
 świadczenie pomocy psychologicznej przez specjalistę psychoterapii uzależnień,
instruktora terapii uzależnień oraz prawnika dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz
osób zagrożonych uzależnieniami w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;
 finansowanie bieżącej działalności 5 placówek wsparcia dziennego, do których
uczęszcza 130 dzieci;
 prowadzenie w placówkach wsparcia dziennego zajęć wychowawczo - opiekuńczych,
edukacyjnych z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających
przemocy;
 organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, tj.: rajdów, zawodów sportowych,
spotkań okolicznościowych propagujących abstynencję;
 zrealizowanie 5 - dniowego wyjazdu na kolonię do Wroniaw dla 60 dzieci oraz 3 dniowego wyjazdu na kolonie do Zbąszynia dla 30 osób – uczestnikami były dzieci z
placówek wsparcia dziennego;
 organizowanie zdrowych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego dla dzieci z
placówek wsparcia dziennego, tj.: zajęć świetlicowych, wyjazdów kulturalnych,
spotkań ze specjalistami.
Działanie:
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.
Efekty:
 wydanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 57
postanowień opiniujących zgodność lokalizacji punktu sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych zgodnie z zasadami usytuowania na terenie Miasta i Gminy
Opalenica określonymi w stosownej ustawie i uchwale Rady Miejskiej;
 przeprowadzenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w punktach na terenie Gminy Opalenica.
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W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opalenicy
wchodzi 7 członków. Wszystkie działania w ramach Programów realizowane są przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja odbyła w 2018 roku 16 posiedzeń, podczas 9 przeprowadzono rozmowy
motywujące osoby zgłoszone do podjęcia leczenia odwykowego, pozostałe dotyczyły
wydawania postanowień opiniujących zgodność lokalizacji punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz spraw organizacyjnych.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Działania:
 motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin, do podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia
specjalistycznego;
 motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do
zmiany szkodliwego wzoru picia;
 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
 rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i
informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
 inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w
systemową pomoc dla rodziny.
Efekty:
W okresie od stycznia do grudnia 2018r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
udzielono 133 porady, w tym:
 51 porad osobom z problemem alkoholowym,
 72 porady osobom żyjącym w bliskim kontakcie z osobą nadużywającą alkohol,
 10 osób skierowano na oddziały detoksykacji,
 2 osoby skierowano na leczenie odwykowe do Przychodni Leczenia Uzależnień –
Oddział Dzienny w Poznaniu,
 8 osób skierowano na leczenie odwykowe do Zakłady Leczenia Uzależnień w
Charcicach.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2018 r. współpraca z organizacjami
pozarządowymi odbywała się na podstawie
uchwał: nr LIV/328/2017 Rady Miejskiej w
Opalenicy z dnia 20 listopada 2017 r. w
sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy
Opalenica
z
organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
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publicznego na rok 2018. Współpraca była prowadzona w formie powierzenia realizacji
zadania publicznego gminy Opalenica w zakresie pomocy społecznej oraz wsparcia realizacji
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji
zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała zarówno w sferze finansowej
w formie udzielenia dotacji, pomocy rzeczowej oraz udostępnienia obiektów, lokali i innych
nieruchomości komunalnych na preferencyjnych zasadach, jak i w sferze pozafinansowej w
postaci wsparcia organizacyjnego i prawnego. Organizacje pozarządowe mogły zamieszczać
zarówno w „Echach Opalenickich” na stronie internetowej oraz serwisie społecznościowym
Urzędu Miejskiego, informacje o swojej działalności. Ponadto miały możliwość prezentacji
swoich oczekiwań finansowych w toku prac nad projektem budżetu na 2018 r.
Wyboru ofert organizacji pozarządowych dokonano w drodze otwartych konkursów,
przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817). Ogłoszono dwa otwarte
konkursy ofert, w ramach których przeprowadzono pięć postępowań konkursowych.
W zakresie kultury fizycznej i sportu wsparcie uzyskało 10 organizacji na łączną
kwotę w wysokości: 65 000,00 zł.
W zakresie rozwoju sportu, dotacje przyznano 8 klubom sportowym na łączną kwotę
180 000,00 zł .
W zakresie ochrony i promocji zdrowia
wsparto 2 organizacje kwotą 10 000,00 zł.
Z zakresu pomocy społecznej środki
Wojewody
Wielkopolskiego
są
za
pośrednictwem gminy przekazywane na
prowadzenie
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Sielinku gdzie na 2018 rok
pierwotnie przeznaczono kwotę: 349 968,00 zł.
Z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
przeznaczono
kwotę
40 000,00 zł na wsparcie dowozów do Ośrodka Dziennego Pobytu w Sielinku.
Biesiado-olimpiada dla seniorów

Ponadto zastosowano również tryb pozakonkursowy, zawierając umowy:
1. Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło w Nowym Tomyślu –
przyznana kwota wyniosła 4 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Wyjazdu
szkoleniowo-rehabilitacyjnego do Dźwirzyna.
2. Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Opalenicy – na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem Biesiado-Olimpiady dla Osób
Niepełnosprawnych.
Gmina wsparła również na mocy uchwały LV-34-2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Opalenica na zadania służące tworzeniu
warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych kwotą 10 000,00 zł Rodzinny
Ogród Działkowy im. Mikołaja Kopernika w Opalenicy.
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Gmina Opalenica wspiera również sportowców osiągających wysokie wyniki
sportowe w 2018 roku przydzielone zostały stypendia sportowe dla dwóch zawodniczek KS
Promień Opalenica sekcji Podnoszenia Ciężarów w łącznej kwocie 5000,00 zł na rok.

5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy ściśle współpracuje na wielu płaszczyznach
z Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Opalenicy, czego efektem była realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogramu 2018, z którego skorzystały 893 osoby.
Beneficjenci Programu otrzymali 22.250,14 kg żywności na kwotę 114.548,00 zł.

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica na lata 2017-2021
Działania:
Współpraca instytucji działających na rzecz rodziny w ramach procedury „Niebieskie
Karty” w celu podniesienia skuteczności udzielanego wsparcia (Gminny Zespół
Interdyscyplinarny i grupy robocze tworzą przedstawiciele: Policji, pomocy społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia,
Straży Miejskiej, Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
Efekty:
a) w 2018 r. wszczęto 19 procedur „Niebieskie Karty” (11 w mieście, 8 w środowisku
wiejskim):
- przedstawiciele Policji 12 procedur,
- przedstawiciele pomocy społecznej 6 procedury,
- przedstawiciel oświaty 1 procedurę;
b) w związku z powyższym powołano 19 grup roboczych. Członkowie grup roboczych w
ramach swoich działań:
- diagnozują problem i ustalają indywidualny plan pomocy z członkami rodzin (sporządzono
14 „Niebieskich Kart” – część C),
- podejmują czynności w środowiskach zagrożonych przemocą w celu przeciwdziałania temu
zjawisku,
- uczestniczą w postępowaniach przygotowawczych i sprawach sądowych w charakterze
świadków,
- rozpowszechniają informacje o możliwościach uzyskania wsparcia,
- inicjują działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (sporządzono 12
„Niebieskich Kart” – część D, w tym 2 osoby zdeklarowały uczestnictwo w Programie
Edukacyjno-Korekcyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
jedna osoba ukończyła program;
c) Podniesienie wiedzy i kompetencji członków Zespołu i grup roboczych poprzez udział w
szkoleniu z zakresu: Procedura „Niebieskie Karty” i jej znaczenie dla postępowania wobec
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przemocy w rodzinie na szczeblu gminy zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Kształcenia
Administracji w Krakowie.
Działania:
Działania profilaktyczne i informacyjno-edukacyjne w celu tworzenia warunków
skutecznego pomagania osobom zagrożonym i dotkniętym przemocą.
Efekty:
a) Rozwój oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez
umożliwienie mieszkańcom Gminy Opalenica korzystania ze specjalistycznego wsparcia:
- psychologicznego,
- prawnego;
b) Podjęcie współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy z Fundacją Aktywności
Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie w ramach, której powstała możliwość uzyskania
wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci podczas:
- warsztatów „Szkoły dla rodziców”,
- indywidualnych spotkaniach z pedagogiem, psychologiem oraz mediatorem rodziny.
Działania:
Rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat przyjmowania
właściwych postaw i ról społecznych.
Efekty:
a) Rozpowszechnienie publikacji w formie komiksu na temat zagrożeń wynikających z
uzależnień (partnerem w/w przedsięwzięcia była m. in. Gmina Opalenica);
b) Zrealizowanie programów profilaktycznych w zakresie uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w 9 placówkach oświatowych i 5 placówkach wsparcia dziennego.
Kwota na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 r.
wyniosła 35 049,82zł.

7. Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998)
Działania:
Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny.
Efektywność podejmowanych działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny ściśle
związana jest ze stałą, regularną współpracą asystenta rodziny z przedstawicielami wielu
instytucji. W 2018r. asystent współpracował m. in. z: pracownikami Ośrodka Pomocy
Społecznej, Urzędu Miejskiego, Sądem Rejonowym wraz z Zespołem Kuratorskiej Służby
Sądowej, Sądem Okręgowym, Poradniami Zdrowia Psychicznego, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, ośrodkami zdrowia, Policją, placówkami oświaty, Powiatowym Urzędem
Pracy, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, domami dziecka.
Efekty:
w 2018 r. asystenturą rodzinną objętych było 13 rodzin;


opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (szukanie zasobów w najbliższej rodzinie i
środowisku lokalnym);
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udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (przeprowadzanie
treningów budżetowych, edukacja i uczestnictwo w załatwianiu spraw związanych z
prowadzeniem domu);



udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
(reprezentowanie i towarzyszenie w instytucjach, pomoc w kompletowaniu
dokumentów);



udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z
dziećmi (przeprowadzanie treningów kompetencji rodzicielskich, treningi
motywacyjne i wzmacniające, pedagogizacja, oddziaływania socjalizacyjne,
współpraca ze specjalistami z zakresu wspierania rodziny);



udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
(kontakt z potencjalnymi pracodawcami, Powiatowym Urzędem Pracy, wsparcie w
nabywaniu umiejętności autoprezentacji, poruszania się po rynku pracy);



motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych („Szkoła dla rodziców”, indywidualne konsultacje ze
specjalistami);



udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;



podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin (działania mające na celu zabezpieczenie rodziny);



dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku (analiza
wszelkich działań dotyczących rodziny);



monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;



sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;



współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Działania:
W celu wykonywania przez gminę zadań w obszarze wsparcia dzieci i ich rodzin
utworzono placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (forma ta zapewnia
dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia
sportowe oraz rozwój zainteresowań – art. 24 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).
Efekty:
Na terenie Gminy Opalenica działa 5 Świetlic Środowiskowych w: Opalenicy,
Wojnowicach, Jastrzębnikach, Rudnikach, Dakowach Mokrych.
Ogółem do świetlic w 2018 roku uczęszczało 130 dzieci. Do zadań świetlic należało:
 prowadzenie zajęć wychowawczo - opiekuńczych, edukacyjnych;
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utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka, szkołami, kuratorami, pracownikami
socjalnymi, w celu rozpoznania środowiska dziecka rodzinnego;
organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć
sportowych, edukacyjnych:
organizacja spotkań noworocznych w swoich świetlicach;
spotkania z okazji Dnia Babci, podczas którego dzieci zaprezentowały program
artystyczny;
zimowy wypoczynek w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, w którym
uczestniczyło 60 dzieci ze świetlic, zrealizowano program z zakresu profilaktyki
uzależnień;
rozgrywki sportowe dla wszystkich świetlic w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Opalenicy;
Turniej w piłce nożnej świetlic dla wszystkich świetlic;
spotkania wielkanocne podczas, którego przybliżono dzieciom zwyczaje wielkanocne,
opowiadając im o symbolice świąt wielkanocnych. Wszystkim dzieciom wręczono
paczki świąteczne;
spotkania z okazji Dnia Matki, podczas których dzieci prezentowały swoje prace oraz
programy artystyczne;
zorganizowano 3-dniowy wyjazd na półkolonię do Zbąszynia, w którym uczestniczyło
30 podopiecznych ze świetlic. Podczas półkolonii realizowany był program z zakresu
profilaktyki uzależnień;
zajęcia świetlicowe oraz zajęcia na świeżym powietrzu na Orliku;
„Spotkanie Gwiazdkowe” w sali wiejskiej w Wojnowicach dla wszystkich dzieci ze
świetlic. Podczas spotkania dzieci brały udział w zabawach integracyjnych oraz
otrzymały paczkę świąteczną od Świętego Mikołaja. W każdej świetlicy odbyły się też
spotkania wigilijne, podczas których przybliżono dzieciom atmosferę i tradycje świąt
bożonarodzeniowych.

8. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i
młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych
przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o
potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma
być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Od kilku lat jako priorytet traktuje się pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole.
W 2018r. udało się zabezpieczyć tą formą pomocy najbardziej potrzebujące środowiska. W
zakresie dożywiania pomocą objęto 137 osoby, w tym 132 dzieci. Wsparcie udzielano w
formie:
- niepieniężnej (posiłki, paczki żywnościowe),
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- pieniężnej (zasiłki celowe na zakup żywności).
Kwota na realizację zadań w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w 2018r. wyniosła 73 893,20zł.

9. Program „Rodzina 500 plus”
W ramach rządowego Programu Rodzina 500 plus, przyjęto 1.451 wniosków
o udzielenie świadczenia wychowawczego.
W ramach w/w Programu udzielono 21.961 świadczeń, wydano 1.471 decyzji
administracyjnych i 8 decyzji odmownych, a 2 osoby odwołały się do organu wyższego
stopnia.
Kwota na realizację Programu w 2018 r. wyniosła: 11.135.991,79 zł.

10. Program „Dobry Start”
W ramach rządowego Programu „Dobry Start”, przyjęto 1.515 wniosków o
świadczenia, udzielono 2.150 świadczeń, wydano 2 decyzje odmowne oraz 3 wnioski
pozostawiono bez rozpatrzenia. Kwota na realizację Programu w 2018 r. wyniosła:
666.549,39 zł.

11. Program „Za życiem”
Kwota na realizację programu w 2018 r. wyniosła: 4.000,00 zł. W 2018 roku złożono
1 wniosek i wydano 1 decyzję.

12. Projekt unijny „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”
Cel główny Projektu stanowiło podniesienie jakości kształcenia w szkołach biorących
udział w Projekcie, poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych dla 655 osób, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup
sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach
edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i kursami 29 nauczycieli w okresie od 01.09.2017 r.
do 31.12.2019 r.
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13. Projekt unijny „Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność”

Cel Projektu stanowiło podniesienie
kompetencji 525 uczniów i 26 nauczycieli
Szkoły
Podstawowej
z
Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w
Opalenicy i Zespołu Szkół w Opalenicy,
poprzez organizację zajęć dodatkowych (z
wykorzystaniem infrastruktury przyszkolnej
edukacyjnej i sportowej sfinansowanej z
Projektu zrealizowanego ze środków naboru
Poprawa infrastruktury przyszkolnej przy Szkole
(RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16))
z
podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w
matematyki i przedmiotów przyrodniczych, z
Opalenicy i Zespole Szkół w Opalenicy.
wykorzystaniem metody eksperymentu i pracy
zespołowej, warsztatów rozwijających postawy innowacyjności, kreatywności i pracy
zespołowej, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz objęcie szkoleniem z
zakresu pracy z uczniem metodą eksperymentu i pracy zespołowej 26 nauczycieli w okresie
od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

14. Projekt unijny „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na
rozwój uczniów i kluczowych kompetencji uczniów”
Pozakonkursowy projekt „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą
ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” realizowany jest przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE, jednostkę Ministerstwa Edukacji Narodowej) w ramach
Działania 2.18 POWER. Ogólnym celem projektu było „podniesienie kompetencji
przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą
ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do
poruszania się na rynku pracy. W projekcie brało udział 4 przedstawicieli Gminy Opalenica,
którzy przygotowali plan wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji
kluczowych, w którym opracowano następujące cele:
Cel strategiczny: stworzenie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół w
zakresie kształcenia ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
Cele operacyjne:
1. Podwyższenie
podstawowych,

wyników egzaminów zewnętrznych (sprawdzian w
egzamin maturalny oraz zewnętrzne egzaminy zawodowe).

szkołach

2. Stałe doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami opalenickiej oświaty.
3. Realizacja procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów
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4. Kontynuowanie i zakończenie rozpoczętych projektów: „Opalenicka Akademia Rozwoju
Kompetencji Kluczowych” oraz „Opalenicka Kolokagathia – Rozwój , Kompetencje,
Aktywność”
5. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmacnianie współpracy
rodziców i szkoły w zakresie wspierania kompetencji kluczowych uczniów
15. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2018

Cel główny Programu stanowiło rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych. Program prowadzony i koordynowany był przez CKiB w Opalenicy.
16. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2018 r.
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2018 r.
realizowany był na podstawie uchwały nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) na lata 2015-2018”, realizowanego przez Gminę Opalenica, zmienionej uchwałą nr
XXXV/223/2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 9 grudnia 2016 r. Środki na realizację
programu profilaktyki pochodziły z budżetu gminy i zostały zagwarantowane w 2018 r. w
wysokości 80 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert została podpisana umowa z „Edictum”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31 na
realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
obejmującego dziewczynki urodzone w 2004 r. i zamieszkałe na terenie Gminy Opalenica.
Całkowity koszt zaszczepienia jednej dziewczynki wyniósł 975,00 zł brutto.
Do skorzystania z programu uprawnionych było 82 dziewczynki. Wykonanie umowy
poprzez podanie każdej dziewczynce trzech dawek szczepionki czterowalentnej nastąpiło do
31 grudnia 2018 r. Do programu przystąpiło 37 dziewcząt, co stanowi 45,12% populacji.
Koszt ich zaszczepienia wyniósł ostatecznie 36 075,00 zł brutto, z czego z budżetu gminy
wydatkowano 22 945,00 zł.
Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Wielkopolskim
Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu gmina Opalenica uzyskała dofinansowanie programu
polityki zdrowotnej. Kwota przyznanego dofinansowania wynosiła maksymalnie 32 000,00 zł
i nie mogła przekroczyć 40% środków wydatkowanych na realizację programu.
Dofinansowanie nastąpiło na zasadzie refundacji wydatków i ostatecznie wyniosło 13 130,00
zł.
O skuteczności programu profilaktycznego będzie można mówić po kilkunastu, albo
nawet kilkudziesięciu latach. Z dotychczasowych badań wynika, że stan zdrowia kobiet, jeżeli
chodzi o zachorowalność na raka szyjki macicy, znacznie się poprawi ze względu na
wykonane szczepienia przeciw wirusowi HPV.
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17. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego
odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim
W 2018 r. Gmina Opalenica uczestniczyła w realizowanym przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie
wielkopolskim, którego wykonawcą był Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu.

18. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego
mężczyzn w województwie wielkopolskim
W 2018 r. Gmina Opalenica uczestniczyła w realizowanym przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób
układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim, którego wykonawcą
był Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

19. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin
województwa wielkopolskiego
W 2018 r. Gmina Opalenica uczestniczyła w realizowanym przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego Programie profilaktycznym schorzeń układu oddechowego
dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego, którego wykonawcą był Wojewódzki
Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

20. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opalenica
W ramach Programu w roku 2018 z terenu Gminy Opalenica odebrano od osób
fizycznych, właścicieli nieruchomości 66,5 ton odpadów zawierających azbest
i przetransportowano je na uprawnione składowisko, za kwotę 21.279,82 zł brutto.

21. Program ochrony środowiska
W zakresie poprawy stanu powietrza na obszarze Gminy Opalenica prowadzony jest
monitoring jakości powietrza poprzez uruchomienie platformy monitoringu zanieczyszczenia
powietrza, na której zamieszczone są aktualne wartości bezwzględne [µg/m3] oraz
procentowe w odniesieniu do norm jakości powietrza. W ramach edukacji ekologicznej
mieszkańców nt. zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w
kotłowniach domowych zorganizowany został przez Burmistrza Opalenicy oraz Centrum
Kultury i Bibliotekę im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy konkurs pt. „Smog nie jest
ok”, w celu ukazania i nagłośnienia problemu smogu, dofinansowano warsztaty chemicznoekologiczne pod hasłem „Dlaczego smog nas truje?” w Zespole Szkół w Opalenicy, w
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których udział wzięło 100 uczniów (koszt: 2.240,00 zł) . Do poprawy stanu powietrza i
ochrony przed hałasem przyczyniają się budowa i modernizacja dróg, ścieżek rowerowych,
utrzymanie i budowa stref zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz mokre czyszczenie
ulic i placów – realizowane w trybie ciągłym.
W zakresie utrzymania dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego wód oraz ich
ochrony rozpoczęto wspieranie budowy
oczyszczalni przydomowych (w roku 2018
rozpoczęto program dofinansowania budowy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków).
Wybudowano 0,5 km kanalizacji sanitarnej w
Opalenicy (koszt: 654.000,00 zł). Ponadto
podejmowano działania kontrolne w celu
Smog nie jest ok - marsz przeciwko
eliminacji
nielegalnego
zrzutu
ścieków
zanieczyszczaniu powietrza
komunalnych - prowadzono w trybie ciągłym
ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrolę
posiadania przez właścicieli nieruchomości dokumentacji potwierdzających opróżnianie
zbiorników bezodpływowych przez uprawnione podmioty. W ramach wspierania bieżącej
konserwacji rowów melioracyjnych realizowane jest dofinansowanie spółek wodnych
(udzielono dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych melioracji na terenie
gminy Opalenica w wysokości 40 000,00 zł).
W ramach prowadzenia edukacji w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego
dofinansowano przejazd autokarem, 40 uczniów klas V, VII i VIII SP w Rudnikach, do
Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. W ramach przedsięwzięcia „Edukacja
ekologiczna w Gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacji
warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn” pozyskano kwotę
39 320,10 zł.
W zakresie minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów prowadzono edukację
ekologiczną w zakresie segregacji i możliwości ponownego wykorzystania odpadów –
dofinansowano przewóz autokarem, uczniów klas IV-VII SP w Dakowych Mokrych, do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu w dniu 23.04.2018 r. (1.100,00 zł).
Ponadto informowano o szkodliwości wyrobów azbestowych i sukcesywne usuwano wyroby
zawierające azbest - odebrano 66,5 ton odpadów zawierających azbest od osób fizycznych,
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opalenica i przetransportowano na uprawnione
składowisko, za kwotę 21.279,82 zł brutto.
W zakresie zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych zamontowano lampy solarne i hybrydowe wykorzystujące
energię słoneczną i wiatru, za kwotę 158 370,00 zł
W zakresie kreowania prośrodowiskowych zachowań, w akcji sprzątania świata,
wzięło udział ok. 460 uczniów z Zespołu Szkół i ze SP w Opalenicy (koszt 216,00 zł – zakup
worków na odpady i rękawic).
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22. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opalenica
W 2018 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego polegającego na
przeprowadzeniu termomodernizacji wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica. Zadanie zrealizowano na podstawie
umowy o Partnerstwie publiczno-prywatnym.
W ramach tego zadania termomodernizacją zostały objęte następujące budynki:
1. Urząd Miejski w Opalenicy (stara, nowa część budynku i dobudówka),
2. Szkoła Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną,
3. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnowskiego w Opalenicy,
4. Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy,
5. Przedszkole Nr 1 w Opalenicy,
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach (dwa obiekty),
7. Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych.
Ad. 1 Prace termomodernizacyjne
budowlane obejmowały m. in.:

Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu
Miejskiego w Opalenicy

w nowym budynku: ocieplenie ścian
zewnętrznych,
wymianę
parapetów,
ocieplenie stropodachu nad budynkiem i
łącznikiem, wymianę okien w budynku wraz
z wymianą parapetów zewnętrznych,
demontaż i montaż grzejników, wymianę
opraw oświetleniowych, montaż źródeł
światła,
montaż systemu zarządzania
energią,
wykonanie
nowej
instalacji
odgromowej
na
budynku
(wartość:
182.874,23 zł)

i

- w starym budynku: ocieplenie stropu pod
poddaszem, wymianę okien w budynku wraz z
wymianą parapetów wewnętrznych oraz
zewnętrznych, wymianę grzejników, wymianę
opraw oświetleniowych, montaż źródeł
światła, montaż systemu zarządzania energią,
wykonanie robót elewacyjnych oraz naprawę
pokrycia dachowego budynku (wartość:
838.080,45 zł),
-

Budynek Urzędu Miejskiego w Opalenicy

- w dobudówce: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę parapetów, ocieplenie stropodachu
nad budynkiem i łącznikiem, wymianę okien w budynku wraz z wymianą parapetów
zewnętrznych, wymianę grzejników, wymianę opraw oświetleniowych, montaż źródeł
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światła, montaż systemu zarządzania energią, wykonanie nowej instalacji odgromowej na
budynku (wartość: 182.874,21 zł)
W ramach przedsięwzięcia na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy zamontowano
instalację fotowoltaiczną wraz z automatyką. Instalacja składa się z 20 paneli
fotowoltaicznych o mocy 260W każdy (wartość: 32.964,00 zł).

Ad. 2. Prace termomodernizacyjne i budowlane obejmowały m. in.
- w budynku szkoły: ocieplenie fundamentów
budynku,
ocieplenie
stropu
poddasza,
wymianę okien zabytkowych, wymianę drzwi
wejściowych, wymianę grzejników, montaż
systemu zarządzania energią, wymianę opraw
oświetleniowych, montaż systemu sterowania
pomieszczeniowego, ocieplenie starej części
szkoły wraz z obróbką gzymsów i wymianą
parapetów,
montaż
nowej
instalacji
odgromowej, prace naprawcze instalacji
elektrycznej (wartość: 1.356.700,15 zł),
w
„skrzydle”:
termomodernizację
stropodachu, wymianę okien drewnianych,
wymianę grzejników, modernizację kotłowni
wraz z wykonaniem dodatkowego obiegu na
potrzeby nagrzewnic wodnych, montaż
zasobnika ciepłej wody wraz z automatyką,
montaż systemu zarządzania energią, wymianę
opraw oświetleniowych, montaż systemu
sterowania pomieszczeniowego, naprawę
elewacji nowej części szkoły, naprawę
schodów i zadaszeń wewnętrznych, montaż
nowej instalacji odgromowej, prace naprawcze
instalacji elektrycznej (wartość: 1.292.697,04
zł)
- w sali gimnastycznej: ocieplenie budynku,
termomodernizację
stropodachu
wentylowanego, wymianę okien drewnianych,
wymianę grzejników, montaż nagrzewnic wodnych wraz z automatyką, osłonami i
destratyfikatorem, montaż systemu zarządzania energią, wymianę opraw oświetleniowych,
montaż systemu sterowania pomieszczeniowego, montaż nowej instalacji odgromowej, prace
naprawcze instalacji elektrycznej (wartość: 1.024.148,31 zł)
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy.
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W ramach przedsięwzięcia na dachu budynku
szkoły zamontowano instalację fotowoltaiczną wraz z
automatyką. Instalacja składa się z 20 paneli
fotowoltaicznych o mocy 260W każdy.(wartość:
51.906,00 zł).

Ad.3. Prace termomodernizacyjne i budowlane
obejmowały m. in.: ocieplenie stropu poddasza, montaż
czujek p.poż, wymianę okien, wymianę drzwi
wejściowych, modernizację kotłowni, montaż zasobnika ciepłej wody, montaż systemu
zarządzania energią, wymianę opraw oświetleniowych, naprawę schodów wewnętrznych
bocznej klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej bocznej klatki schodowej, montaż
systemu sterowania pomieszczeniowego (wartość: 899.682,79 zł). Montaż kotła
kondensacyjnego wraz z automatyką (wartość: 65.622,09 zł).
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A. i Wł.
Niegolewskich w Opalenicy.

Ad.4. Prace termomodernizacyjne i budowlane
obejmowały m. in.: ocieplenie stropodachu
wentylowanego,
wymianę
instalacji
odgromowej, ocieplenie stropodachu nad
łącznikiem, ocieplenie ścian zewnętrznych,
modernizację systemu c.o. - wymianę
grzejników, montaż centrali wentylacyjnej i
agregatu, montaż systemu zarządzania energią,
wymianę oświetlenia wewnętrznego, wymianę
oświetlenia
opraw
elektrycznych
zewnętrznych wraz ze źródłem światła na
ledowe (wartość: 2.524.693,65 zł).

CKiB Opalenica

Ad.5.
Prace
termomodernizacyjne
i
budowlane obejmowały m.in.: ocieplenie
ścian zewnętrznych i ścian piwnic wraz ze
ścianami poniżej gruntu, montaż naświetli
systemowych,
termomodernizację
stropodachu, wymianę okien drewnianych i
drzwi wejściowych, wymianę grzejników,
montaż
systemu zarządzania energią,
Budynek Przedszkola nr 1 w Opalenicy
wymianę
opraw
oświetleniowych,
odtworzenie zamurowanych okien, montaż
systemu sterowania pomieszczeniowego (wartość:1.867.565,05 zł)
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Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wojnowicach

Blok żywieniowy z świetlicą terapeutyczną

Ad.6. Prace termomodernizacyjne i budowlane
obejmowały
m.in.:
ocieplenie
ścian
zewnętrznych, stropodachu i dachu nad salą
gimnastyczną, wymianę okien drewnianych na
okna o niskim współczynniku przenikania
wyposażone w nawiewniki higrosterowalne,
drzwi wejściowych na drzwi o niskim
współczynniku
przenikania,
wymianę
grzejników, montaż systemu sterowania
pomieszczeniowego, systemu zarządzania
energią, wymianę opraw oświetleniowych
wewnętrznych na wysokosprawne ledowe,
wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych
(wartość: 1.952.424,79 zł).
Ad.7. Prace termomodernizacyjne i budowlane
obejmowały
m.in.:
ocieplenie
ścian
zewnętrznych starej i nowej części szkoły,
łącznika,
stropodachu,
wymianę
okien
drewnianych na okna o niskim współczynniku

przenikania, wyposażone w nawiewniki
higrosterowalne, wymianę grzejników, montaż
systemu sterowania pomieszczeniowego,
systemu zarządzania energią, wymianę opraw
oświetleniowych,
montaż
opraw
oświetleniowych (wartość: 1.681.339,75 zł).
Zmodernizowano kotłownię oraz wykonano
dodatkowy obieg na potrzeby nagrzewnic
wodnych (wartość: 209.416,13 zł), montaż
kotła kondensacyjnego wraz z automatyką
(wartość: 52.695,61 zł).

Budynek Szkoły Podstawowej w Dakowych
Mokrych

23. Gminny program ochrony zabytków
W 2018 roku udzielono dotację na prace
konserwatorskie przy ołtarzu głównym dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Ewangelisty w
Opalenicy w wysokości 50 000,00 zł.

Ołtarz Parafii pw. św. Mateusza
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VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Opalenicy z 2018 r.

Lp.

Nr
uchwał
y

Data
podjęc
ia

W sprawie/Wykonanie uchwały

Informacja o
przebiegu
realizacji
uchwał

KADENCJA 2014-2018
1.
16.1.
2018
LVII/
349/2
018

2

LVII/
350/2
018

zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy
Opalenica za pomocą innego instrumentu płatniczego,
w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmiany w zakresie §3 uchwały Nr LVI/341/2017
Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 grudnia 2017r. w
sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochód budżetu Gminy Opalenica za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
16.1.
2018

w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Opalenica na lata 2017-2031

Wykonanie uchwały:
Uchwalono założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opalenica na lata 20172031, zgodnie z " Projektem założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Opalenica na lata 2017-2031” stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
3

Zrealizowana

Zrealizowana w
zakresie
przedsięwzięć
zaplanowanych
na 2018 rok

LVIII 29.1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
/351/2 2018 Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2018
018
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zrealizowana
Opalenicy na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

4

LVIII 29.1.
/352/2 2018
018

w sprawie zasad postępowania o udzielenie spółkom
wodnym dotacji z budżetu Gminy Opalenica, sposobu
ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania

Wykonanie uchwały:
Określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Opalenica dla spółek wodnych na zadania związane z bieżącym

Zrealizowana
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utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz realizację
inwestycji na terenie Gminy Opalenica, tryb postępowania w
sprawie dotacji oraz sposób rozliczania dotacji.
5

LVIII 29.1.
/353/2 2018
018

w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego
prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opalenicy

Wykonanie uchwały:
Utworzono placówki wsparcia dziennego w formie
opiekuńczej.
6

LVIII 29.1.
/354/2 2018
018

Zrealizowana

w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku
w Opalenicy, opłaty za wydłużony pobyt dziecka w
Gminnym Żłobku w Opalenicy oraz opłaty za
wyżywienie dziecka

Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość opłaty za pobyt dziecka w Gminnym
Żłobku w Opalenicy w kwocie 200,00 złotych brutto
miesięcznie, płatnej z góry do piętnastego dnia każdego
miesiąca.
7

LVIII 29.1.
/355/2 2018
018

Zrealizowana

w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Opalenica

Wykonanie uchwały:
Ustalono opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego
przez dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Opalenica, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę
przekraczającą
5 godzin dziennie.
8

LVIII 29.1.
/356/2 2018
018

Zrealizowana

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych
prowadzonych przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Wykonanie uchwały:
Ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Opalenica oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które
powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w
rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o

Zrealizowana
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liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych, oraz termin
i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji przez przedszkola i
szkoły niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne na terenie Gminy Opalenica.
9

LVIII 29.1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
/357/2 2018 Opalenica na rok 2018
018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 71.161.243,01 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 77.423.654,31 zł.

10

LVIII 29.1.
/358/2 2018
018

Zrealizowana

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018 – 2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034
11

12

Zrealizowana

LIX/3 7.2.2 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności
59/20 018
Burmistrza Opalenicy
18
Wykonanie uchwały:
Uznano za niezasadną skargę (ograniczenie jawności w
zakresie danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
(Dz. U. z 2016 r. poz.1764 ze zm.) dotyczącą działalności
Burmistrza Opalenicy z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu
do organu 19 grudnia 2017 r.) wniesioną przez mieszkańców
miasta Opalenica (wyłączenie z jawności w zakresie danych
osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r.,
poz.1764 ze zm.). Zobowiązano Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Opalenicy do przekazania uchwały stronie
skarżącej.
LIX/3 7.2.2 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń
60/20 018
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
18
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o.
w Opalenicy
Wykonanie uchwały:
Uchwalono "Plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w

Zrealizowana

Zrealizowana w
zakresie
przedsięwzięć
zaplanowanych

35

13

posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółki z o.o. w Opalenicy na
okres od 1 marca 2018 r. do 30 września 2021 r.", stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
LIX/3 7.2.2 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
61/20 018
Opalenica na rok 2018
18
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 71.429.163,01 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 77.691.574,31 zł.

14

LIX/3 7.2.2
62/20 018
18

na 2018 rok

Zrealizowana

zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034.
15

LX/3
63/20
18

1.3.2
018

w sprawie nadania nazw dróg wewnętrznych w
Opalenicy

Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.

16

LX/3
64/20
18

Zrealizowana

1.3.2
018

Zrealizowana

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

Wykonanie uchwały:
Określono „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opalenica”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
17

LX/3
65/20
18

1.3.2
018

Zrealizowana

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
z terenu Gminy Opalenica

Wykonanie uchwały:
Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom
bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina
Opalenica.
18

LX/3
66/20
18

1.3.2
018

Zrealizowana

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opalenica na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na

Zrealizowana

36

rok 2018 w wysokości: 71.490.735,01 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 77.753.146,31 zł.
19

20

21

LXI/3 28.3.
67/20 2018
18

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania
Wykonanie uchwały:
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/356/2018 Rady Miejskiej
w Opalenicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania otrzymał
brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
LXI/3 28.3. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
68/20 2018 tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
18
nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych i
terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica
Wykonanie uchwały:
Określono zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica.
LXI/3 28.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
69/20 2018 planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
18
Łęczyce
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce w
Gminie Opalenica.

22

LXI/3 28.3.
70/20 2018
18

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

w sprawie podziału Gminy Opalenica na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Wykonanie uchwały:
37

Dokonano podziału Gminy Opalenica na okręgi wyborcze i
ustalono ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym, w sposób określony w
załączniku do niniejszej uchwały.
23

LXI/3 28.3.
71/20 2018
18

Zrealizowana

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości „Porażyn-Tartak” dla
części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenie jej
rodzaju jako „wieś”

Wykonanie uchwały:
Postanowiono wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego z
wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości
„Porażyn-Tartak” dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i
określenie jej rodzaju jako „wieś” w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
24

LXI/3 28.3. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
72/20 2018 Opalenica na rok 2018
18
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 71.147.002,80 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 77.709.366,83 zł.

25

Zrealizowana

LXI/3 28.3.
73/20 2018
18

Zrealizowana

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018 – 2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034
26

27

LXII/
374/2
018

LXII/
375/2
018

26.4.
2018

Zrealizowana

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

Wykonanie uchwały:
Określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Opalenica spółkom wodnym z terenu Gminy Opalenica, tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
26.4. w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze
2018 Gminy Opalenica, ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

Zrealizowana

Wykonanie uchwały:
Zrealizowana

38

Dokonano podziału Gminy Opalenica na stałe obwody
głosowania i ustalono ich numery i granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w
załączniku do niniejszej uchwały.
28

LXII/
376/2
018

26.4.
2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Opalenica w rejonie ulicy Kasztanowe, ulicy
Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi
Kopanki w Gminie Opalenica

Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica
w rejonie ulicy Kasztanowe, ulicy Podzamcze i ulicy
Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w Gminie Opalenica.
29

LXII/
377/2
018

26.4.
2018

Zrealizowana

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

Wykonanie uchwały:
Wprowadzono zmiany w Preliminarzu kosztów do Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2018, stanowiącym
załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Opalenica na rok 2018, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
LVI/339/2018 Rady Miejskiej Opalenicy z dnia 20 grudnia
2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Opalenica na rok 2018.
30

31

LXII/
378/2
018

LXII/
379/2
018

26.4.
2018

Zrealizowana

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu

Wykonanie uchwały:
Udzielono z budżetu Gminy Opalenica pomocy finansowej w
formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu z
przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie
wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na
obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez
zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
26.4. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
2018 Opalenica na rok 2018

Zrealizowana

Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 71.680.961,29 zł. Ustalono łączną

Zrealizowana
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kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 79.178.442,06 zł.
32

LXII/
380/2
018

26.4.
2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034
33

34
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LXIII 17.5.
/381/2 2018
018

Zrealizowana

zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok
2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmiany w zakresie §1 pkt 1 lit. b uchwały Nr
LXII/377/2018 Rady Miejskiej Opalenicy z dnia 26 kwietnia
2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Opalenica na rok 2018.
LXIII 17.5. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania
/382/2 2018 dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica spółkom
018
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania
Wykonanie uchwały:
Wprowadzono zmiany w uchwale Nr LXII/374/2018 Rady
Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wielk. Poz.
3835).
LXIII 17.5. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
/383/2 2018 na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. przebudowanego
018
przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z
istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną

Zrealizowana

Zrealizowana

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na dokonanie darowizny elementów
infrastruktury elektroenergetycznej, powstałej w wyniku
przebudowy przez Gminę Opalenica istniejącej infrastruktury,
będącej własnością ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska
58, 60-479 Poznań, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
36

LXIII 17.5.
/384/2 2018
018

Zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. przebudowanego
przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z
istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną
40

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na dokonanie darowizny elementów
infrastruktury elektroenergetycznej, powstałej w wyniku
przebudowy przez Gminę Opalenica istniejącej infrastruktury,
będącej własnością ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska
58, 60-479 Poznań, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
37

LXIII 17.5.
/385/2 2018
018

Zrealizowana

w sprawie opracowania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Opalenica

Wykonanie uchwały:
Opracowano na podstawie projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków, opracowanego przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
"KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy, projekt Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Opalenica w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
38

39

LXIII 17.5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
/386/2 2018 Opalenica na rok 2018
018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 71.929.133,77 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 80.214.898,67 zł.
LXIII 17.5.
/387/2 2018
018

Zrealizowana

Zrealizowana

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:

Zrealizowana

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034.
40

LXIV 12.6.
/388/2 2018
018

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Opalenica dla Gospodarstw
domowych, w ramach taryfowych Grup K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10 odbiorców usług
odprowadzających ścieki

Wykonanie uchwały:
Ustalono dopłatę do ceny ścieków ustalonej w taryfie dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Opalenica dla Gospodarstw
domowych, w ramach taryfowych Grup K1, K2, K3, K4, K5,

Zrealizowana

41

41

K6, K7, K8, K9, K10 odbiorców usług odprowadzających
ścieki, zatwierdzonej Decyzją Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu PO.RET.070.258.2.2018.ZG z dnia 10
maja 2018 r. na okres od 12 czerwca 2018 r. do 31 grudnia
2018 r.
LXIV 12.6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
/389/2 2018 Opalenica na rok 2018
018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 72.038.301,24 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 80.324.066,14 zł.

42

LXIV 12.6.
/390/2 2018
018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:

43

LXV/
391/2
018

Zrealizowana

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034.
26.6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Opalenica za 2017 rok

Zrealizowana

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Opalenica za
rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Opalenica za 2017 rok.
44

LXV/
392/2
018

26.6.
2018

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z
tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie uchwały:
Udzielono Burmistrzowi Opalenicy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 r.

45

LXV/
393/2
018

Zrealizowana

26.6.
2018

Zrealizowana

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Opalenica

Wykonanie uchwały:
Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Opalenica w zakresie
zawartości alkoholu:

Zrealizowana

1) na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz
piwa – 75 zezwoleń;
2) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18%
alkoholu – 55 zezwoleń;
42

3) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu –
55 zezwoleń.
Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Opalenica w zakresie miejsca
przeznaczenia do spożycia:
1) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży – 35 zezwoleń;
2) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży – 150 zezwoleń.
46

LXV/
394/2
018

26.6.
2018

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Opalenica

Wykonanie uchwały:
Ustalono zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Opalenica.
47

LXV/
395/2
018

26.6.
2018

Zrealizowana

w sprawie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 w
Gminie Opalenica”

Wykonanie uchwały:
Przyjęto do realizacji wieloletni „Program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019 – 2021 w
Gminie Opalenica”, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
48

LXV/
396/2
018

26.6.
2018

Zrealizowana

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego
realizacji inwestycji celu publicznego o charakterze
ponadlokalnym w obrębie wsi Kopanki w Gminie
Opalenica

Wykonanie uchwały:
Przystąpiono
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Opalenica w obrębie
Kopanki, celem realizacji inwestycji celu publicznego o
charakterze ponadlokalnym – budowy rurociągu gazowego z
uwzględnieniem strefy kontrolowanej.
49

LXV/
397/2
018

26.6.
2018

w sprawie
Opalenicy

ustalenia

wynagrodzenia

Zrealizowana

Burmistrza

Wykonanie uchwały:
Ustalono dla Pana Tomasza Mariana Szulca – Burmistrza
Opalenicy wynagrodzenie za pracę, na które składają się: 1)
wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie maksymalnej
przewidzianej przepisami prawa dla stanowiska „Wójt,
burmistrz w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców”;

Zrealizowana

43

2) dodatek funkcyjny – w kwocie maksymalnej przewidzianej
przepisami prawa dla stanowiska „Wójt, burmistrz w gminie
powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców”; 3) dodatek
specjalny – w kwocie wynoszącej 40% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Uchwalono, że w/w
wynagrodzenie podlega zmianie odpowiednio do zmiany
maksymalnych kategorii i stawek przewidzianych dla
burmistrza w gminie powyżej 15 tysięcy do 100 tysięcy
mieszkańców.
50

LXV/
398/2
018

26.6.
2018

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
Opalenica w roku 2018 na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków położonych na
obszarze Gminy Opalenica

Wykonanie uchwały:
Udzielono dotacji celowej w roku 2018 Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Ewangelisty w
Opalenicy w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace
konserwatorsko-restauratorskie oraz związane z tymi pracami
roboty budowlane ołtarza głównego w kościele Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza Ewangelisty w
Opalenicy. Uchwalono, że prace wykonywane będą przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem
507/Wlkp/B – wystrój i wyposażenie kościoła pw. Św.
Mateusza Ewangelisty w Opalenicy, pow. nowotomyski,
wymienione w załączniku nr 1, stanowiące integralną część
decyzji (ogółem 31 pozycji) nr PO.WR.5140.8730.4.2017 z
dnia 6 czerwca 2018 r.
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LXV/
399/2
018

26.6.
2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opalenica na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 68.827.715,46 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 77.185.517,57 zł.

52

LXV/
400/2
018

Zrealizowana

26.6.
2018

Zrealizowana

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zrealizowana
Opalenica na lata 2018-2034.
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LXVI 17.7.
/401/2 2018

w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opalenica
44

018

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Zrealizowana
ścieków na terenie gminy Opalenica określający prawa i
obowiązki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy oraz
odbiorców usług korzystających z usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Opalenica.

54

LXVI 17.7. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
/402/2 2018 Opalenica na rok 2018
018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na Zrealizowana
rok 2018 w wysokości: 69.063.676,43 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 77.209.478,54 zł.
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LXVI 17.7.
/403/2 2018
018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034.
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LXVI
I/404/
2018

9.8.2
018

Zrealizowana

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie
części
kosztów
budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Opalenica

Wykonanie uchwały:
Przyjęto zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie Zrealizowana
części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Opalenica.
57

LXVI
I/405/
2018

9.8.2
018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opalenica na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na Zrealizowana
rok 2018 w wysokości: 69.084.809,24 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 77.230.611,35 zł.
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LXVI
I/406/
2018

9.8.2
018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034.

Zrealizowana

45

59

LXVI 22.8.
II/407 2018
/2018

w sprawie wysokości stawek i warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Regulamin określający wysokość stawek i warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Opalenica.
60

LXVI 22.8.
II/408 2018
/2018

Zrealizowana

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia
zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości
na terenie gminy Opalenica w celu udzielenia zwolnień
od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną

Wykonanie uchwały:
Uchylono uchwałę Nr XVIII/157/2008 Rady Miejskiej w
Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z podatku od
nieruchomości na terenie gminy Opalenica w celu udzielenia
zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008r.
Nr 229, poz. 3860).
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LXVI 22.8.
II/409 2018
/2018

Zrealizowana

zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów
głosowania na obszarze Gminy Opalenica, ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr LXII/375/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z
dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie stałych obwodów
głosowania na obszarze Gminy Opalenica, ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. poz. 3836), dokonano zmian siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
62

Zrealizowana

LXVI 22.8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
II/410 2018 Opalenica na rok 2018
/2018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na Zrealizowana
rok 2018 w wysokości: 69.317.094,24 zł. Ustalono łączną
46

kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 77.462.896,35 zł.
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LXIX 13.9.
/411/2 2018
018

zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów
głosowania na obszarze Gminy Opalenica, ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

Wykonanie uchwały:
Wprowadzono zmiany w uchwale Nr LXII/375/2018 Rady
Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opalenica,
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3836 i 6530).
64

LXIX 13.9.
/412/2 2018
018

Zrealizowana

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i
trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Opalenica, jej jednostkom podległym oraz
samorządowym instytucjom kultury, warunków
dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz
wskazania podmiotów do tego uprawnionych

Wykonanie uchwały:
Określono szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania,
odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Opalenica, jej jednostkom podległym oraz samorządowym
instytucjom kultury, warunki dopuszczalności udzielania
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie taką pomoc oraz organy uprawnione do udzielania ulg.
65

LXIX 13.9. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy
/413/2 2018 Społecznej w Opalenicy
018
Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opalenicy,
stanowiący załącznik do uchwały.

66

Zrealizowana

LXIX 13.9.
/414/2 2018
018

Zrealizowana

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza oraz ul.
Energetycznej w Opalenicy

Wykonanie uchwały:
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Mickiewicza oraz ul. Energetycznej w Opalenicy,
po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Zrealizowana

47

Opalenica.
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LXIX 13.9. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok
/415/2 2018 2019
018
Wykonanie uchwały:
Określono wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy
Opalenica.

68

69

Zrealizowana

LXIX 13.9. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
/416/2 2018 na rok 2019
018
Wykonanie uchwały:
Określono wysokość stawek podatku od środków Zrealizowana
transportowych na rok 2019.
LXIX 13.9. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i
/417/2 2018 podatku od nieruchomości w drodze inkasa,
018
wyznaczenia
inkasentów
oraz
wysokości
wynagrodzenia za inkaso w roku 2019
Wykonanie uchwały:
Zarządzono pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2019 w drodze
inkasa, z zastrzeżeniem należności podatkowych objętych
łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z
2017 r. poz. 1892).
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LXIX 13.9. w sprawie opłaty targowej na rok 2019
/418/2 2018
018
Wykonanie uchwały:
Wprowadzono na terenie Gminy Opalenica opłatę targową.
Określono wysokość dziennej stawki opłaty targowej od
jednego wyznaczonego stanowiska na terenie Gminy Opalenica
na rok 2019.

71

Zrealizowana

Zrealizowana

LXIX 13.9. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok
/419/2 2018 2019
018
Wykonanie uchwały:
Realizowana

Wprowadzono na terenie Gminy Opalenica opłatę od w 2019r.
posiadania psów. Ustalono stawkę opłaty od posiadania psów
na rok 2019 w wysokości 62,00 zł od jednego psa. Zarządzono
pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
72

LXIX 13.9. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
/420/2 2018 zbywania i wykupu
018
Wykonanie uchwały:
48

Postanowiono wyemitować obligacje komunalne na okaziciela Zrealizowana
w łącznej liczbie 5.500 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każda, na łączną kwotę 5.500.000,00 zł.
73

LXIX 13.9. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
/421/2 2018 Opalenica na rok 2018
018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 71.776.196,20 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 79.568.400,26 zł.
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LXIX 13.9.
/422/2 2018
018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034.
75

LXX/
423/2
018

LXX/
424/2
018

Wykonanie uchwały:

LXX/
425/2
018

Wykonanie uchwały:

LXX/
426/2

Zrealizowana

11.10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
2018 Opalenica na rok 2018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 72.069.422,26 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 79.901.626,32 zł.

78

Zrealizowana

11.10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
2018 przestrzennego dla części obszaru wsi Kopanki

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru wsi Kopanki, zwany dalej „planem”, po
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Opalenica – zatwierdzonej Uchwałą nr
XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27
listopada 2009 r.
77

Zrealizowana

11.10. w sprawie regulaminu wybiegu dla psów w Opalenicy
2018

Ustalono regulamin wybiegu dla psów w Opalenicy, w
brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
76

Zrealizowana

Zrealizowana

11.10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
49

018

na lata 2018-2034
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034.
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LXXI 18.10
/427/2 .2018
018

Zrealizowana

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

Wykonanie uchwały:
Wprowadzono zmiany w Preliminarzu kosztów do Gminnego Zrealizowana
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2018, stanowiącym
załącznik
do
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Opalenica na rok 2018, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr LVI/339/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20
grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Opalenica na rok 2018, zmienionej uchwałami Nr
LXII/377/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. i Nr LXIII/381/2018 z
dnia 17 maja 2018r.
80

LXXI 18.10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
/428/2 .2018 Opalenica na rok 2018
018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na Zrealizowana
rok 2018 w wysokości: 72.716.214,26 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 80.569.738,32 zł.
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LXXI 18.10
/429/2 .2018
018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018 – 2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zrealizowana
Opalenica na lata 2018-2034.

KADENCJA 2018-2023
82

I/1/20
18

20.11. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
2018 w Opalenicy
Wykonanie uchwały:
Stwierdzono wybór radnego Eugeniusza Wojtkowiaka na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opalenicy.

Zrealizowana

50

83

I/2/20
18

20.11. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
2018 Miejskiej w Opalenicy
Wykonanie uchwały:
Stwierdzono wybór radnych: Przemysława Zimnego i
Krzysztofa Kasperczaka na Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Opalenicy.

84

II/3/2
018

Zrealizowana

22.11. w sprawie Programu współpracy Gminy Opalenica z
2018 organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
Wykonanie uchwały:
Realizowana w

Uchwalono Program współpracy Gminy Opalenica z 2019 r.
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
85

II/4/2
018

22.11. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w
2018 Opalenicy
Wykonanie uchwały:
Powołano stałe komisje Rady Miejskiej w Opalenicy: Komisję
Budżetu i Rozwoju, Komisję Oświaty i Spraw Społecznych
oraz Komisję Infrastruktury, Terenów Wiejskich i Ochrony
Środowiska.
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II/5/2
018

Zrealizowana

22.11. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
2018 Miejskiej w Opalenicy
Wykonanie uchwały:
Powołano Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Opalenicy.

87

II/6/2
018

22.11. w sprawie wyboru Przewodniczącego
2018 Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy

Zrealizowana

Komisji

Wykonanie uchwały:
Stwierdzono wybór radnej Elżbiety Radnieckiej na
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Opalenicy.
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II/7/2
018

Zrealizowana

22.11. w sprawie Statutu Gminy Opalenica
2018
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Statut Gminy Opalenica.

89

II/8/2
018

Zrealizowana

22.11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
2018 przestrzennego obejmującego obszar położony
przy Rondzie Generała Kazimierza Sosnkowskiego
w Opalenicy
51

Wykonanie uchwały:
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
obejmujący obszar położony przy Rondzie Generała
Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy.
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II/9/2
018

Zrealizowana

22.11. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla
2018 zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Opalenica
dla Gospodarstw domowych, w ramach taryfowych
Grup K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10
odbiorców usług odprowadzających ścieki
Wykonanie uchwały:
Ustalono dopłatę do ceny ścieków ustalonej w taryfie dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Opalenica dla Gospodarstw
domowych, w ramach taryfowych Grup K1, K2, K3, K4, K5,
K6, K7, K8, K9, K10 odbiorców usług odprowadzających
ścieki,
zatwierdzonej
Decyzją
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
PO.RET.070.258.2.2018.ZG
z dnia 10 maja 2018 r. na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.
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II/10/
2018

Zrealizowana

22.11. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu
2018 opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opalenica”
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmiany w zakresie §5 ust. 2 w „Programie opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Opalenica”, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr LX/364/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z
dnia
1 marca 2018 r. w sprawie określenia "Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Opalenica" (Dz. Urz. Woj. Wielk. z
2018
r.
poz. 2092).
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II/11/
2018

22.11. w sprawie
2018 Opalenicy

ustalenia

wynagrodzenia

Zrealizowana

Burmistrza

Wykonanie uchwały:
52

Ustalono dla Pana Tomasza Mariana Szulca – Burmistrza Zrealizowana
Opalenicy wynagrodzenie za pracę, na które składają się: 1)
wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie maksymalnej
przewidzianej przepisami prawa dla stanowiska „Wójt,
burmistrz w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców”;
2) dodatek funkcyjny – w kwocie maksymalnej przewidzianej
przepisami prawa dla stanowiska „Wójt, burmistrz w gminie
powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców”; 3) dodatek
specjalny – w kwocie wynoszącej 40% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Uchwalono, że w/w
wynagrodzenie podlega zmianie odpowiednio do zmiany
maksymalnych kategorii i stawek przewidzianych dla
burmistrza w gminie powyżej 15 tysięcy do 100 tysięcy
mieszkańców.
93

II/12/
2018

22.11. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
2018 Opalenica na rok 2018
Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na
rok 2018 w wysokości: 73.088.382,86 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 80.941.906,92 zł.

94

II/13/
2018

22.11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018-2034.
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III/14
/2018

Zrealizowana

18.12
.2018

Zrealizowana

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Miejskiej w Opalenicy

Wykonanie uchwały:
Powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Opalenicy.
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III/15
/2018

18.12
.2018

Zrealizowana

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opalenicy

Wykonanie uchwały:
Stwierdzono wybór radnego Sławomira Wolnego na
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Opalenicy.
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III/16
/2018

18.12
.2018

Zrealizowana

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w
Opalenicy
53

Wykonanie uchwały:
Stwierdzono wybór radnej Kamilli Górki na Zastępcę
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Opalenicy.
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III/17
/2018

18.12
.2018

Zrealizowana

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2019

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Opalenicy na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
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III/18
/2018

18.12
.2018

Zrealizowana

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Opalenica na lata
2019-2023

Wykonanie uchwały:
Uchwalono
„Wieloletni
program
gospodarowania Zrealizowana
mieszkaniowym zasobem gminy Opalenica na lata 2019-2023”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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III/19
/2018

18.12
.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na
lata 2016-2020

Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z
dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Zrealizowana
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata
2016-2020
dodano
załącznik Nr 4 do uchwały w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.
101

III/20
/2018

18.12
.2018

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Opalenica na rok 2019

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Realizacja w
2019 r.
Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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III/21
/2018

18.12
.2018

w sprawie strategii rozwiązywania problemów
społecznych Gminy Opalenica na lata 2019-2029

Wykonanie uchwały:
54

Uchwalono strategię rozwiązywania problemów społecznych Zrealizowana
Gminy Opalenica na lata 2019-2029, stanowiącą załącznik do
uchwały.
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III/22
/2018

18.12
.2018

w sprawie określenia warunków odpłatności i zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023

Wykonanie uchwały:
Odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 Zrealizowana
października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 (M. P. z 2018r. poz. 1007), jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód
rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.
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III/23
/2018

18.12
.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania, w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wykonanie uchwały:
Podwyższono do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa Zrealizowana
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, 1693), w celu
przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
wymienionych w załączniku do uchwały Nr 140 Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r. poz. 1007).
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III/24
/2018

18.12
.2018

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w
zakresie dożywiania – posiłek w szkole i w domu na
lata 2019-2023"

Wykonanie uchwały:
Ustanowiono program osłonowy w zakresie dożywiania Zrealizowana
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek w szkole i w
55

domu na lata 2019-2023", który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
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III/25
/2018

18.12
.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar położony
pomiędzy zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą
Powstańca Kozaka, ulicą 3 Maja, rowem od strony
południowej wraz z obszarem po torze kolejowym od
strony zachodniej w Opalenicy

Wykonanie uchwały:
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Zrealizowana
obejmujący obszar położony pomiędzy zabudową ulicy
Wyzwolenia, ulicą Powstańca Kozaka, ulicą 3 Maja, rowem od
strony południowej wraz z obszarem po torze kolejowym od
strony zachodniej w Opalenicy.
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III/26
/2018

18.12
.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Opalenica w rejonie ulicy Gimnazjalnej,
Poznańskiej oraz ulicy Mostowej

Wykonanie uchwały:
Przystąpiono
do
sporządzenia
miejscowego
planu Zrealizowana
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica
w rejonie ulicy Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz ulicy
Mostowej.
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III/27
/2018

18.12
.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru wsi Sielinko w Gminie Opalenica

Wykonanie uchwały:
Przystąpiono
do
sporządzenia
miejscowego
planu Zrealizowana
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dla
części wsi Sielinko.
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III/28
/2018

18.12
.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Wykonanie uchwały:
Wprowadzono zmiany w uchwale Nr LXIX/420/2018 Rady
Miejskiej w Opalenicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Zrealizowana
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i
wykupu.
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III/29
/2018

18.12
.2018

w
sprawie
ustalenia
wykazu
wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Wykonanie uchwały:
Ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Do realizacji w
56

Opalenica na 2018 rok, które nie wygasają z upływem 2018 r., 2019 r
oraz określono ostateczny termin ich dokonania zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Ustalono plan
finansowy wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
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III/30
/2018

18.12
.2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opalenica na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na Zrealizowana
rok 2018 w wysokości: 71.041.784,85 zł. Ustalono łączną
kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2018 w
wysokości: 78.278.977,64 zł.
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III/31
/2018

18.12
.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2018-2034

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zrealizowana
Opalenica na lata 2018-2034.
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III/32
/2018

18.12
.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości
nr 680/2 w Opalenicy na czas nieokreślony

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 20 m2 ,
położonego w Opalenicy, przy ul. 3 Maja, oznaczonego
geodezyjnie jako część działki nr 680/2 o pow. 0,2158 ha wraz
ze znajdującym się na nim kioskiem. Działka zapisana jest w
księdze wieczystej nr PO1N/00008718/4 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu.
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III/33
/2018

18.12
.2018

Zrealizowana

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na
okres jednego roku

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu na nieruchomości położone w
Opalenicy przy ul. Parkowej, oznaczone geodezyjnie jako
działki nr 195/14 o pow.4976 m2 , 195/20 o pow. 13040 m2 , nr
195/38 o pow. 27756 m2 i nr 195/39 o pow.11823 m2 zapisane
w księdze wieczystej nr PO1N/00034991/3 oraz działkę nr
195/34 o pow.11263 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr
PO1N/00014830/0. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd

Zrealizowana

57

Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
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III/34
/2018

18.12
.2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opalenica
na lata 2019-2036.
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III/35
/2018

18.12
.2018

Realizacja w
2019 r

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na
rok 2019

Wykonanie uchwały:
Realizacja w
2019 r.

Uchwalono budżet Gminy Opalenica na rok 2019.

VII. Inwestycje i ważniejsze remonty zrealizowane w 2018 roku
I. Inwestycje jednostek

1. Nowe wydatki inwestycyjne

•

Budowa chodnika na DG 380122P w m. Urbanowo wraz z dokumentacją

•

Budowa chodnika na drodze gminnej nr 380035P Porażyn - Kopanki - Biała Wieś w
m. Porażyn - wraz z dokumentacją

•

Budowa kładki przez rz. Mogilnica od ul. Łąkowej w Opalenicy wraz z opracowaniem
dokumentacji

•

Przebudowa chodnika i zjazdów oraz budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej
nr 380124P ul. Poznańskiej w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji
technicznej

•

Przebudowa części odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach Mokrych, z nawierzchni
brukowcowej na nawierzchnię z kostki
betonowej - dług. około 17 m z odcinka
o długości 124,60m

•

Przebudowa
dróg
gminnych
w
Opalenicy
ul.
Kasprowicza,
Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej
i Moniuszki wraz z opracowaniem
dokumentacji technicznej

•

Przebudowa drogi gminnej nr 380040P
Opalenica ul. Strumykowa - Drapak
-Troszczyn

Wybieg dla psów
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•

Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380087P ul. 27 Grudnia
(od Placu Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) w Opalenicy wraz z opracowaniem
dokumentacji technicznej

•

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z
dokumentacją techniczną

•

Przebudowa skrzyżowania ul. Jana
Pawła II - Powstańca Kozaka - Farna
(dokumentacja wraz z budową)

•

Przebudowa
skrzyżowania
ul.5
Stycznia - Powstańca Kozaka Wyzwolenia (dokumentacja wraz z
budową)

•

Wykonanie utwardzenia cz. działki
ewid. 101/1 przy ul. Kanałowej w
Wojnowicach wraz z dokumentacją
techniczną

Przebudowa skrzyżowania ul.5 Stycznia Powstańca Kozaka – Wyzwolenia

•

Zmiana układu komunikacyjnego wraz
z budową parkingów ul. Jana Pawła II
w Opalenicy

•

Opracowanie dokumentacji na budowę
ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307
pomiędzy Kopankami a Porażynem
Dworcem

•

Opracowanie dokumentacji na budowę
ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307
pomiędzy Opalenicą a Porażynem

•

Przebudowa drogi gminnej nr 380033P
w m.Terespotockie (przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych o
szer.4m)

•

Przebudowa drogi gminnej nr 380083P
- ulicy Półwiejskiej wraz z przebudową
i budową kanalizacji deszczowej
(budowa chodnika)

•

Dokumentacja projektowa - dwie kładki przez rz .Mogilnica od ul. Zamkowej

•

Zmiana systemu ogrzewania lokali
mieszkalnych na gazowe przy ul. Polnej
23 wraz z dokumentacją techniczną

•

Wykonanie
i
montaż
drzwi
zewnętrznych w wejściu głównym do
Urzędu Miejskiego w Opalenicy

•

Wykonanie utwardzenia wjazdu do
Strażnicy OSP w Rudnikach na działce
ew. nr 231/9 w Rudnikach (fundusz
sołecki)

Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II Powstańca Kozaka - Farna

Strażnica OSP w Rudnikach
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•

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i adaptacją części pomieszczeń kotłowni
na salę lekcyjną z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Ziemi Opalenickiej w Urbanowie

•

Przebudowa sali na 2 sale lekcyjne w budynku głównym Szkoły Podstawowej w
Kopankach

•

Rozbiórka
budynków
garażowych
położonych w Opalenicy przy ul.
Poznańskiej 37

•

Modernizacja kotłowni w Szkole
Podstawowej
im.
A.
i
Wł.
Niegolewskich w Rudnikach

•

Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych
do potrzeb dzieci przedszkolnych w
budynku Szkoły Podstawowej w
Kopankach

•

Budowa oświetlenia drogowego
Opalenicy ul. Jana Pawła II

•

Zagospodarowanie terenu na wybieg dla
psów (działka pomiędzy ul. Młyńską a
ul. Gimnazjalną w Opalenicy)

•

Edukacja ekologiczna w Gminie
Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki
dydaktycznej, organizacja warsztatów i
konkursu o tematyce ekologicznej w
miejscowości Porażyn

•

Wykonanie i montaż wiklinowej muszli
koncertowej w Parku Miejskim w
Opalenicy wraz z opracowaniem
dokumentacji

w

•

Wykonanie i montaż zabudowy ścian
altanki biesiadnej w Jastrzębnikach
(fundusz sołecki)

•

Wykonanie i montaż altanki przy sali
wiejskiej w Łagwach

•

Utwardzenie części terenu wokół sali
wiejskiej kostką brukową Porażyn
Dworzec (fundusz sołecki)

•

Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali
wiejskiej i boiska sportowego w
Niegolewie, na działce ew. nr 100

•

Ścieżka dydaktyczna w miejscowości Porażyn

Platforma schodowa dla niepełnosprawnych w
Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy.

Rewitalizacja ul. Jana Pawła II , oświetlenie
drogowe, zieleń, miejsca parkingowe

Rozbudowa i przebudowa budynku sali
wiejskiej w miejscowości Porażyn na działce o numerze ewid.432/6 dla sołectwa
Porażyn Dworzec (dokumentacja techniczna)
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•

Budowa sali wiejskiej w m. Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej

•

Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców
Wielkopolskich w Opalenicy

•

"Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa
wielkopolskiego" - WPF - wkład własny do wniosku o dofinansowanie projektu w
ramach WRPO na lata 2014-2020

•

Wykonanie ogrodzenia terenu w Kozłowie na działce ew. 110 i 108 (teren
rekreacyjny)

•

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania płyty boiska piłkarskiego na
Stadionie Miejskim w Opalenicy przy ul. Parkowej 46

2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

•

Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z
rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową
kolektora
zbiorczego
ścieków
deszczowych

•

Przebudowa
skrzyżowania
Poznańska-Zamkowa-Moniuszki
Opalenicy

•

Termomodernizacja budynku Urzędu
Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa
część budynku)

•

Budowa budynku energooszczędnej
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z
parkingiem i niezbędną infrastrukturą
techniczną wraz z opracowaniem
dokumentacji -

ul.:
w

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

•

Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rudnikach

•

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w
Opalenicy wraz z salą gimnastyczną

•

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą
gimnastyczną

•

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną

•

Termomodernizacja Bloku Żywieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wojnowicach
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•

Termomodernizacja
budynku
Przedszkola Nr 1 w Opalenicy

•

Termomodernizacja
budynku
Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego
w Opalenicy (starsza część budynku)

•

Budowa oświetlenia drogowego w
miejscowości Terespotockie na działce
nr
ewid.105
opracowanie
dokumentacji -

Siłownia w Łęczycach

•

Budowa oświetlenia drogowego w
Wojnowicach na ul. Ogrodowej (1 lampa) wraz z opracowaniem dokumentacji

•

Przebudowa przyłącza kablowego na działce nr ewid.887 przy ul. Poznańskiej w
Opalenicy

•

Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im. Powstańców
Wielkopolskich w Opalenicy

II. Zakupy inwestycyjne jednostek

•

Wykupy gruntów

•

Zakup nieruchomości zabudowanej
położonej w Opalenicy przy ul.
Zamkowej, działka nr ewd. 1228

•

Wykup majątku firmy VEOLIA,
znajdującego się w kotłowni miejskiej
będącej własnością Gminy Opalenica
(wykup po upływie 15-letniej umowy
dzierżawy po wartości księgowej)

•

Zakup
samochodu
(używanego)

•

Zakup samochodu osobowego
Straży Miejskiej w Opalenicy

•

Zakup i montaż monitoringu w altance
biesiadnej w Porażynie (fundusz
sołecki)

•

Zakup i montaż urządzeń zabawowych
na plac zabaw przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i
Wł. Niegolewskich w Opalenicy /boisko
szkolne przy ul. Farnej/ (SP Opalenica)

•

Zakup i montaż pieca konwekcyjnoparowego (SP Opalenica)

osobowego

Volkswagen Caddy zaczął służbę w Straży
Miejskiej

dla

Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł.
Niegolewskich w Opalenicy
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•

Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w
Łagwach na cz. działki ew. nr 275/12 i 275/10 (fundusz sołecki)

•

Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w
Sielinku (fundusz sołecki)

•

Zakup traktorka ogrodowego - Uścięcice (fundusz sołecki)

•

Zakup kosiarki, przyczepy i tylnego odrzutnika do utrzymania czystości i porządku w
sołectwie Sielinko (fundusz sołecki)

•

Zakup i montaż sprzętu wyposażenia
placu zabaw dla dzieci w Kopankach
(fundusz sołecki)

•

Zakup i montaż siłowni zewnętrznych
w Łęczycach (fundusz sołecki)

•

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej i
ławek w m. Urbanowo na działce
ewidencyjnej nr 162/18 (siłownia
zewnętrzna) (fundusz sołecki)

•

Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw
dla dzieci w miejscowości Łagwy

Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Łagwy

III. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

•

Z inicjatywy Burmistrza Tomasza Szulca
Gmina Opalenica wyasygnowała kwotę 250
000,00 zł (60% całkowitej wartości zakupu)
jako pomoc finansową w formie dotacji
celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na
dofinansowanie zakupu ambulansu dla
podstacji Pogotowia Ratunkowego w
Opalenicy prowadzonej przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi w
Nowym Tomyślu

Ambulans ratowniczy

IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych:

•

Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy
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V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§ 6230)

•

Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica

•

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na dofinansowanie
zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Inwestycje firmy
KOMOPAL

Agregat prądotwórczy w Wojnowicach
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Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne.
1. Stacje wodociągowe
L.P.

Rodzaj inwestycji

1.2. Zakup agregatu prądotwórczego SUW Wojnowice wraz z automatyka stacji

2. Sieci wodociągowe.
W celu wprowadzenia zintegrowanego systemu zaopatrzenie w wodę gminy Opalenica niezbędne jest
wykonanie kilku połączeń magistralnych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących sieci. Zadanie to ze
względu na brak środkówRodzaj
będzieinwestycji
realizowane etapowo w okre
L.P.
2.4. Budowa sieci wodociągowej Porażyn/ Tomasz Buda/ realizacja 2 odcinka (P.W.2.6)
2.6. Budowa sieci wodociągowej ul. Poznańska- Parkowa realizacja 3 odcinka (P.W.2.10)
2.7. Montaż nakładek radiowych na wodomierze ze zdalnym odczytem (P.W.2.15)
2.8. Montaż zasuw i hydrantów na terenie Gminy Opalenica (P.W.2.16)
2.10. Budowa sieci wodociągowej DN110 Porażyn (przy parku MK Domy)
2.17. Budowa sieci wodociągowej Opalenica ul. Zamkowa (Gałkowski)
2.19. Budowa sieci wodociągowej Porażyn - Opalenica
2.27. Budowa sieci wodociągowej Opalenica ul. Podzamcze
2.28. Budowa sieci wodociągowej Opalenica ul. Energetyczna/Rolna

3. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków.

L.P.

Rodzaj inwestycji

3.2. Modernizacja czerpni powietrza OS Troszczyn
3.4. Modernizacja przepompowni ścieków ul. Zarzecze
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscowości Opalenica ul. Porażyńska, Dąbrowskiego,
3.7. Poznańska i Nowotomyska

4. Inwestycje wykonane poza planem
4.1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łagwy ul. Bukowska
4.2

Budowa przyłącza wodociągowego do CKiB w Opalenicy
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VIII. Utrzymanie porządku i czystości
Gospodarka odpadami
Na terenie gminy Opalenica zadanie związane z odbiorem odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych powierzone zostało
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu LS – Plus Sp. z o.o., które zostało wybrane w drodze
przetargu na lata 2016 – 2019. Dodatkowo mieszkańcy gminy mogą oddawać odpady do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w miejscowości
Troszczyn nr 42, oraz elektroodpady do Elektropunktu, znajdującego się w Opalenicy przy ul.
3 Maja.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenie nieruchomości w
pojemniki na odpady zmieszane, zaś do zbiórki selektywnej wydawane są worki na papier,
szkło, tworzywa sztuczne oraz bioodpady. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami,
dwa razy w roku odbierane są z nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana i jej wysokość
zależy od zadeklarowanego sposobu oddawania odpadów.
Wg danych na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców gminy Opalenica wyniosła
16134 osób, natomiast liczba osób zgłoszonych wg deklaracji wyniosła 14681 osób, z tego
14337 mieszkańców zadeklarowało selektywny sposób oddawania odpadów.
Ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy i oddanych w 2018 r.,
wyniosła łącznie: 8166,365 ton z czego:
- 6516,780 ton zmieszane,
- 689,780 ton ulegające biodegradacji,
- 13,020 ton papier i tektura,
- 351,320 ton tworzywa sztuczne,
- 283,380 ton szkło,
- 295,540 ton odpady wielkogabarytowe,
- 9,660 ton sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 6,340 ton zużyte opony,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

- 0,545 ton leki.
Utrzymanie zieleni
Tereny zieleni miejskiej zajmują powierzchnie ok. 34 ha. Tereny, które są objęte
koszeniem – powierzchnia ok. 12 ha. Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni
miejskiej wykonywane są przez 16 pracowników gospodarczych, zatrudnionych przez Urząd
Miejski. Na bieżąco są wykonywane takie zadania jak:
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- koszenie terenów zieleni miejskiej,
- dokonywanie nasadzeń kwiatów w donicach i gazonach,
- dokonywanie nasadzeń krzewów i kwiatów na skwerach i rondach,
- pielęgnacja żywopłotów,
- otrzymywanie ławek, koszy na terenie gminy
- ustawienie( na okres świat) i dekorowanie choinek.
W roku 2018 na zakup drzew i materiałów związanych z nasadzeniami zastępczymi,
przeznaczono około 46.750,00 zł. W tym gmina otrzymała dofinansowanie od Województwa
Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych, na kwotę 16.200,00 zł

IX. Wydział Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa,
Przeprowadzono
postępowania
administracyjne i wydano 137 decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o
łącznej powierzchni 131,0 ha, w tym:
- 67 decyzji
jednorodzinnej

dla

zabudowy

mieszkaniowej

- 9 decyzji dla zabudowy usługowej,
- 61 decyzji dla innej zabudowy
Przeprowadzono
postępowania
administracyjne i wydano 27 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o łącznej powierzchni 91,2 ha
Mapa Opalenicy

Przeprowadzono postępowania administracyjne
opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości

i

wydano

37

postanowień

Prowadzono procedurę planistyczną dla 13 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Uchwalono 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o łącznej
powierzchni 11 ha, w tym:
- 3,72 ha z przeznaczeniem pod tereny komunikacji i dróg,
- 0,14 ha z przeznaczeniem pod tereny zieleni,
- 0,86 ha z przeznaczeniem pod tereny zabudowy techniczno-przemysłowej,
- 4,32 ha z przeznaczeniem pod tereny usług,
- 1,92 ha z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
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Podjęte działania planistyczne w 2018 r..
Realizacja „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Opalenica” w oparciu o Uchwałę wywołującą Nr
XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30.11.2015 r. Wykonano projekt studium
wraz z niezbędną analizą obszarów predestynowanych dla zabudowy i obszarów już
zabudowanych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
obszar położony pomiędzy zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą Powstańca Kozaka, ulicą 3
Maja, rowem od strony południowej wraz z obszarem po torze kolejowym od strony
zachodniej w Opalenicy” zgodnie z Uchwałą Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z
dnia 30.06.2015 r. Uzgodniono projekt planu z gminną komisją urbanistyczno architektoniczną oraz niezbędnymi jednostkami zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, następnie wprowadzono niezbędne zmiany i
przeprowadzono procedurę wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Plan
uchwalono uchwałą nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 grudnia 2018 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
pomiędzy zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą Powstańca Kozaka, ulicą 3 Maja, rowem od
strony południowej wraz z obszarem po torze kolejowym od strony zachodniej w Opalenicy.
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
wsi Rudniki” zgodnie z Uchwałą wywołującą Nr XLII/265/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 09.05.2017 r. Uzgodniono projekt planu z gminną komisją urbanistyczno architektoniczną oraz niezbędnymi jednostkami zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, następnie wprowadzono niezbędne zmiany i
przeprowadzono procedurę wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar
położony przy Rondzie – skrzyżowaniu ulicy 5 Stycznia i Drogi Zachodniej w Opalenicy”
zgodnie z Uchwałą wywołującą Nr XLII/263/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia
09.05.2017 r. Uzgodniono projekt planu z gminną komisją urbanistyczno - architektoniczną
oraz niezbędnymi jednostkami zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, następnie wprowadzono niezbędne zmiany i przeprowadzono procedurę
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar
położony przy Rondzie Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy” zgodnie z
Uchwałą wywołującą Nr XLII/264/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 09.05.2017 r.
Uzgodniono projekt planu z gminną komisją urbanistyczno - architektoniczną oraz
niezbędnymi jednostkami zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
następnie wprowadzono niezbędne zmiany i przeprowadzono procedurę wyłożenia projektu
planu do publicznego wglądu. Plan uchwalono uchwałą nr II/8/2018 rady miejskiej w
opalenicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar położony przy Rondzie Generała Kazimierza
Sosnkowskiego w Opalenicy.
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
wsi Kopanki” zgodnie z Uchwałą wywołującą Nr XLII/266/2017 Rady Miejskiej w
Opalenicy z dnia 09.05.2017 r. Uzgodniono projekt planu z gminną komisją urbanistyczno 68

architektoniczną oraz niezbędnymi jednostkami zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, następnie wprowadzono niezbędne zmiany i
przeprowadzono procedurę wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Plan
uchwalono uchwałą nr LXX/424/2018 rady miejskiej w opalenicy z dnia 11 października
2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
wsi Kopanki
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar
w rejonie ulicy Mickiewicza oraz ulicy Energetycznej w Opalenicy” zgodnie z uchwałą
wywołującą Nr LIV/327/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 listopada 2017 r.
Sporządzono i uzgodniono projekt planu z gminną komisją urbanistyczno - architektoniczną
oraz niezbędnymi jednostkami zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, następnie wprowadzono niezbędne zmiany i przeprowadzono procedurę
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Plan uchwalono uchwałą nr
LXIX/414/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza oraz ul.
Energetycznej w Opalenicy.
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar
w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru kolejowego i rzeki Mogilnicy w
Opalenicy” zgodnie z Uchwałą wywołującą Nr XLV/276/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy z
dnia 27.06.2017 r. Uzgodniono projekt planu z gminną komisją urbanistyczno architektoniczną oraz niezbędnymi jednostkami zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, następnie wprowadzono niezbędne zmiany i
przeprowadzono procedurę wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Ponownie
wyłożono projekt planu do publicznego wglądu oraz uwzględniono wniesione uwagi.
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Łęczyce” w oparciu o Uchwałę wywołującą nr LXI/369/2018 z dnia 28.03.2018 r.
Sporządzono a następnie uzgodniono projekt planu z gminną komisją urbanistyczno architektoniczną oraz niezbędnymi jednostkami zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
Realizacja „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
Opalenicy w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części
wsi Kopanki w Gminie Opalenica zgodnie z uchwałą wywołującą Nr LXII/376/2018 Rady
Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.” Sporządzono projekt planu miejscowego.
Realizacja „Planu miejscowego w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Opalenicy Nr
XLII/351/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Troszczyn oraz
części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej.” Uzyskano zgodę Ministra
Rolnictwa na odrolnienie gruntów klas III, następnie wyłożono projekt planu do publicznego
wglądu i uwzględniono wniesione uwagi. Następnie wyłożono projekt planu ponownie do
publicznego wglądu.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru wsi Sielinko w Gminie Opalenica zgodnie z uchwałą nr III/27/2018 Rady
Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 grudnia 2018 r.
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Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz ulicy Mostowej
zgodnie z uchwałą nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 grudnia 2018 r.
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X. Statystyki Wydziału Finansowego – Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
W roku 2018 wydano:
- 492 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2018;
- 5279 decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz
łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2018;
- 336 decyzji zmieniających wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku 2018;
- 4 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku rolnym oraz w podatku od
nieruchomości od osób prawnych;
- 157 decyzji określających wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów na rok
2018;
- 10 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na
rok 2018;
- 12 decyzji w prawie zwrotu opłaty skarbowej;
- 5 decyzji na ulgę z tytułu zakupu gruntu;
- 1 decyzję o umorzeniu podatku rolnego;
- 110 zaświadczeń o stanie majątkowym;
- 6 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
- 106 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.
W roku 2018 dokonano prawidłowości złożonych deklaracji przez osoby prawne i osoby
fizyczne pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym w następującej ilości:
- 144 sztuk w podatku od środków transportowych;
- 8 sztuk w podatku leśnym;
- 40 sztuk w podatku rolnym;
- 168 sztuk w podatku od nieruchomości.
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XI. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Opalenicy
1. Sporządzone akty urodzenia w tym:
- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje)

16

- uznanie ojcostwa dziecka

28

2. Sporządzone akty małżeństwa, w tym:
- konkordatowe (śluby kościelne)

37

- cywilne

27

- zagraniczne (transkrypcje)

4

3. Sporządzone akty zgonu, w tym
- na terenie Gminy Opalenica

141

- zgon za granicą

0

4. Ilość para małżeńskich oznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie:
29
5. Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w tym:
- śluby cywilne

31

- śluby konkordatowe

38

6. Wydano łącznie 1 761 odpisów stanu cywilnego, w tym:
- odpisów skróconych

1 536

- odpisów zupełnych

163

- odpisów wielojęzycznych
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7. Migracja aktów z ksiąg papierowych do elektronicznego rejestru stanu cywilnego (poprzedza
każdą czynność dokonywaną w USC po 1 marca 2015 r.) 687
8. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (m. in. o stanie cywilnym, o zdolności do zawierania
małżeństwa, powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa itp.). 102

Jubileusz Złotych Godów
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XII. Statystyki Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni
W roku 2018 wydano:
• 176 decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (zgodnie z ustawą o drogach publicznych),
• 16 decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego oraz publicznego (zgodnie z ustawą o
drogach publicznych),
• 132 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (zgodnie z ustawą o drogach
publicznych),
• 71 postanowień uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z ustawą o
drogach publicznych).
W roku 2018 nie podjęto uchwał o znaczeniu lokalnym, jak np. podwyższenie czy obniżenie
stawek za zajęcie pasa drogowego. Obecne stawki obowiązują uchwałą Nr XVII/139/2012 Rady
Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcia 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Opalenicy, na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu – które założyły wzrost cen o
blisko 100% w stosunku do poprzedniej uchwały.
Stan dróg, w podziale na poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący:
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DROGI
MIEJSKIE:

Klasa dróg 4)

 długości i powierzchnia dróg w danej klasie
powierzchnia
[tys. m2]
długość [km]
ogółem
w tym dwu- i wielojezdniowe
ogółem
w tym dwu- i wielojezdniowe

Średnia
wielkość 7)
ruchu
 pow. poboczy utwardzonych,
 pow. chodników
zatok autobusowych
i ścieżek rowerowych
itp. 6)na drogach 8)

 długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni
twarda
Bitumiczna

ulepszona
betonowa

gruntowa
nieulepszona

kostka 5)

Wielkość 8) ruchu
na przejściach
Liczba granicznych
i długość obiektów mostowych, tuneli i promów

brukowcowa

ogółem
tłuczniowa

w tym:
wzmocniona żwirem, żużlemnaturalna
itp.
(z gruntu rodzimego)
poj. rzecz. /dobę
poj. umow. /dobę
Poj. rzecz. /dobę
poj. umow. /dobę

1
A
S
GP
G
Z
L
D
RAZEM
DROGI
ZAMIEJSKIE:

Klasa dróg

4)

2
0.424
14.898
15.456
30.778

3
-

4
5,2
98
94,69
197,72

5
-

[km]
6
0.424
30.09.429
30.04.136
15.989

[tys. m 2]
7
5,03
67,78
31,44
104,25

 długości i powierzchnia dróg w danej klasie
powierzchnia
[tys. m2]
długość [km]
ogółem
w tym dwu- i wielojezdniowe
ogółem
w tym dwu- i wielojezdniowe

[km]
8
31.01.355
1.02.751
30.04.106

[tys. m2]
9
11,35
9,03
20,38

[km]
10
0.900
1.06.1945
1.06.945

[tys. m2]
11
17
6,16
29,09
35,25

[km]
12
-

[tys. m2]
13
0,13
0,13

[km]
14
0.064
0.197
0.261

[tys. m2]
15
0,19
3,02
3,21

[km]
16
31.12.149
31.12.326
31.01.477

[tys. m2]
17
5,63
14,77
20,4

[km]
18
0.744
0.712
31.12.455

[tys. m2]
19
3,23
9,72
12,95

twarda
ulepszona
betonowa

nieulepszona
kostka 5)

brukowcowa

[tys. m2]
21
2,4
5,05
7,45

[m2]
22
6758
7340
14098

[m 2]
23
1989
38.020
30.925
70934

24
-

25
-

Średnia
wielkość 7)
ruchu
 pow. poboczy utwardzonych,
 pow. chodników
zatok autobusowych
i ścieżek rowerowych
itp. 6)na drogach 8)

 długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni

bitumiczna

[km]
20
0.406
0.615
1.01.2021

ogółem
tłuczniowa

26
-

[szt./m]
28
3/47,79
3/47,79

27
-

Wielkość 8) ruchu
na przejściach
Liczba granicznych
i długość obiektów mostowych, tuneli i promów

gruntowa
w tym:
wzmocniona żwirem, żużlemnaturalna
itp.
(z gruntu rodzimego)
poj. rzecz. /dobę
poj. umow. /dobę
poj. rzecz. /dobę
poj. umow. /dobę

1
A
S
GP
G
Z
L
D
RAZEM

2
31.12.324
82.285
31.01.458
86.068

3
-

4
30,37
345,77
13,1
389,25

5
-

[km]
6
31.12.324
19.278
0.698
21.301

[tys. m 2]
7
16,01
88,07
3,39
107,47

[km]
8
31.12.103
31.12.103

[tys. m2]
9
4,56
4,56

[km]
10
0.496
0.496

[tys. m2]
11
0,17
3,09
3,26

[km]
12
28.02.426
0.414
1.03.840

[tys. m2]
13
13,19
1,37
14,56

[km]
14
1.05.888
1.05.888

[tys. m2]
15
26,9
26,9

[km]
16
52.093
31.12.345
53.439

[tys. m2]
17
208,39
8,34
216,73

[km]
18
37.306
37.306

[tys. m2]
19
154,38
154,38

[km]
20
14.787
31.12.345
16.133

[tys. m2]
21
54,01
8,34
62,35

[m2]
22
14194
1575
15769

[m 2]
23
3621
7353
644
11618

24
-

25
-

26
-

[szt./m]
28
4/32,07
4/32,07

27
-
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XIII. Oświata i edukacja

Stan organizacji placówek oświatowych.
W roku 2018 gmina Opalenica była organem prowadzącym dla wymienionych poniżej
placówek oświatowych:
1. Przedszkola Nr 1 w Opalenicy,
2. Przedszkola Nr 2 w Opalenicy,
3. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy,
4. Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych,
5. Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach,
6. Szkoły Podstawowej w Porażynie,
7. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach,
8. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy,
9. Zespołu Szkół w Opalenicy, w skład którego wchodziły następujące szkoły:
 dla młodzieży:
o Liceum Ogólnokształcące,
o Technikum,
o Branżowa Szkoła I stopnia,
o Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi,
 dla dorosłych:
o Liceum Ogólnokształcące.
Ponadto w gminie działały dwie szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez
Stowarzyszenia – „Mali – Wielcy” w Kopankach i „Rodzice - Dzieciom” w Urbanowie oraz
przedszkole niepubliczne „Akademia Maluchów” prowadzone przez Sp. z o.o. „NAUKA PLUS „ z
Grodziska Wlkp.
Łączna liczba uczniów i dzieci przedszkolnych uczęszczających do placówek oświatowych
na terenie Gminy Opalenica w roku 2018 wynosiła średnio 2370. W powyższych jednostkach stan
zatrudnienia nauczycieli i obsługi stanowił liczbę ok. 390 osób.
Prowadzenie szkół jest finansowane z części ogólnej subwencji oświatowej. Jednak
otrzymywana kwota nie finansuje wszystkich wydatków szkół i gmina musi w znacznym stopniu
dofinansowywać szkoły. Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, stołówek i świetlic. Na te zadania gmina zabezpieczyła
wydatki we własnym budżecie.
Gmina Opalenica realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty i
rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.
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Tab. Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum i zespołu szkół w roku szkolnym
2017/2018

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

L.p. Placówki

W tym klasy:
Oddziały
przedszkol
ne

I

II

III

IV

V

VI

VII

1.

SP w Opalenicy

36

863

43

132

37

164 153 107

93

134

2.

SP w Dakowach
Mokrych

8

130

38

15

0

20

16

13

11

17

3.

SP w Porażynie

8

135

50

15

0

17

17

7

16

13

4.

SP w Rudnikach

8

122

47

0

8

14

13

12

12

16

5.

SP w Wojnowicach ( w
ZSP)

8

128

-

0

16

32

29

22

18

11

6.

SP Urbanowo –
prowadzona przez
Stowarzyszenie

9

101

40

7

10

12

10

3

9

10

7.

SP Kopankiprowadzona przez
Stowarzyszenie

9

99

37

17

3

12

8

4

8

10

Razem szkoły
podstawowe:

86

1578

255

186

74

271

246

168

167

211

10

239

X

0

98

141

X

X

X

Gimnazjum
Opalenicy

w

Zespół
Szkół
Opalenicy w tym:

w

1.

Gimnazjum z Oddz.
Dwujęzycznymi

3

69

X

0

69

0

X

X

X

2.

Liceum
Ogólnokształcące

8

212

X

65

71

76

X

X

X

3.

Technikum

5

129

X

44

30

30

25

X

X

4.

Oddziały Zasadniczej
Szkoły Zawodowej

4

84

X

0

43

41

X

X

X

76

5.

Liceum Ogólnokszt.
dla Dorosłych

2

37

X

0

25

12

X

X

X

6.

Branżowa szkoła I st.

2

40

X

40

X

X

X

X

X

Razem
Szkół

24

571

-

25

-

-

120

2388

Zespół

Ogółem

149 238 159

Tab. Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum i zespołu szkół w roku szkolnym
2018/2019

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

L.p. Placówki

W tym klasy:
Oddziały
przedszkolne

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

1.

SP w Opalenicy

41

987

73

92

132

36

167 155 110

91

131

2.

SP w Dakowach
Mokrych

9

137

35

10

14

0

20

16

13

11

18

3.

SP w Porażynie

9

149

44

21

15

0

16

17

6

16

14

4.

SP w Rudnikach

9

134

44

14

0

9

15

12

12

13

15

5.

SP w Wojnowicach ( w
ZSP)

9

145

-

22

0

16

31

28

23

16

9

6.

SP Urbanowo –
prowadzona przez
Stowarzyszenie

10

116

37

14

7

10

13

12

3

9

11

7.

SP Kopankiprowadzona przez
Stowarzyszenie

10

109

32

15

17

3

11

8

3

8

12

Razem szkoły
podstawowe:

96

1777

265

188

185

74

273,

248

170

164

210

4

94

X

0

0

94

X

X

X

Gimnazjum
Opalenicy

w

Zespół
Szkół
Opalenicy w tym:

w
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1.

Gimnazjum z Oddz.
Dwujęzycznymi

3

68

X

0

0

68

X

X

X

2.

Liceum
Ogólnokształcące

7

165

X

36

58

71

X

X

X

3.

Technikum

5

119

X

23

37

30

29

X

X

4.

Oddziały Zasadniczej
Szkoły Zawodowej

2

39

X

0

0

39

X

X

X

5.

Liceum Ogólnokszt.
dla Dorosłych

2

29

X

0

16

13

X

X

X

6.

Branżowa szkoła I st.

4

79

X

38

41

X

X

X

X

Razem
Szkół

23

499

-

97

29

-

-

123

2370

Zespół

Ogółem

152 221

Tabela Nr 4. Stan organizacji przedszkoli publicznych rok 2018/2019
Liczba oddziałów

w tym:

Lp.

Wyszczególnienie /
Nazwa

3latk 4latk 5latk 6latk Liczba
dzieci
ów ów ów ów

1.

Przedszkole Nr 1
w Opalenicy

9

30

50

94

48

222

2.

Przedszkole Nr 2
w Opalenicy

5

10

50

40

23

123

3.

Przedszkole w
Wojnowicach

3

15

28

10

20

73

Ogółem

17

55

128

144

91

418
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Zatrudnienie nauczycieli wg etatów w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym: 2017/2018
Liczba stosunków pracy nauczycieli
Wyszczególnienie

ogółem

bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

1

2

3

4

5

6

7

226

2

12

42

57

113

liczba

127

1

9

21

48

48

w tym
etatu

36,21

0,02

3,48

8,16

13,44

11,11

262,21

2,02

15,48

50,16

70,44

124,11

zatrudnienie w
niepeł. wymiarze

zatrudnienie w
pełnym wymiarze

Ogółem

Razem etaty:

Zatrudnienie nauczycieli wg etatów w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym: 2018/2019

Liczba stosunków pracy nauczycieli
Wyszczególnienie

ogółem

bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

1

2

3

4

5

6

7

zatrudnienie w
pełnym wymiarze

223

1

11

50

56

105

liczba

128

2

4

28

42

52

Ogółem

79

w tym
etatu
Razem etaty:

44,97

1,00

1,36

12,90

15,36

14,35

267,97

2,00

12,36

62,90

71,36

119,35

XIV. Działalność straży miejskiej w 2018 roku

Jednostka Straży Miejskiej w Opalenicy liczy 2 osoby
zatrudnione na stanowisku inspektora i komendanta
straży miejskiej. Strażnicy pracują w ruchomym systemie
czasu pracy naprzemiennie w zamianach od 7.30 do
15.30 i od 12.00 do 20.00. Służby popołudniowe
są wykorzystane do kontrolowania stref ograniczonego
postoju, pełnienia wspólnej służby z policjantami z
Komisariatu i wykonywania czynności wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia. W przypadku konieczności
Komisariat Policji oraz siedziba Straży
wykonania
zadań
służbowych,
zabezpieczenia
Miejskiej w Opalenicy
uroczystości lub imprez, służby pełniono w godzinach
popołudniowych, nocnych, w soboty, w niedziele i święta. W czasie wzmożonego ruchu
przedświątecznego szczególnie w rejonie targowiska miejskiego i parkingów, by zapewnić
przejezdność dróg i maksymalnie ułatwić mieszkańcom parkowanie pojazdów.

Ujawnione wykroczenia, interwencje
W 2018 roku ujawniono 320 wykroczeń. Wobec sprawców czynów karalnych zastosowano
pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie w 155 przypadkach, nałożono 162 mandaty karne
na kwotę 18 200 zł, w 3 przypadkach sprawy przekazano innym instytucjom. W 128 przypadkach
względem kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego, wystąpiono o wpisy punktów
karnych w ewidencji komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania ewidencjonowanych.
W stosunku do ubiegłych lat zmieniła się struktura stosowania oddziaływania na sprawców
wykroczeń. Obecnie znaczący udział mają pouczenia. Z ww. danych wynika ponad 48 % udział
pouczeń w stosowanych sankcjach. Jest to związane z tendencją edukowania kierowców w strefach
ograniczonego postoju. W odniesieniu do ubiegłego roku o 13,75%, zmniejszyła się liczba
ujawnionych wykroczeń, co postrzegamy jako pozytywny wynik edukacji mieszkańców w zakresie
przestrzegania zasad przy korzystaniu ze stref ograniczonego postoju.

80

W 2018 roku odnotowano 379 zgłoszeń do naszej jednostki - tabela nr 1 (397 w 2017 roku).
W każdej ze spraw z zakresu działań Straży interweniowano, inne przekazywano kompetentnemu
organowi lub instytucji w celu załatwienia.
Tabela nr 1
Przyjęcie zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju
b) zagrożeń w ruchu drogowym
c)ochrony środowiska i gospodarki odpadami
d) zagrożeń życia i zdrowia
e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)
f) awarii technicznych
g) zwierząt
Pozostałe zgłoszenia:
Razem

27
83
101
18
0
9
107
34
379

W biurze obsłużono 360 interesantów (409 w 2017 roku).

Strefy ograniczonego postoju
W 2018 roku w Opalenicy funkcjonowało 11 stref ograniczonego postoju. Według § 21
Zasad funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju do pilnowania przestrzegania zasad
zobligowana jest Straż Miejska. Nasilenie kontroli następuje proporcjonalnie do zapełnienia miejsc
parkingowych w strefach.
Działania Straży Miejskiej skupione są na informowaniu i edukowaniu kierujących przez
zwracanie uwagi, ostrzeganie i pouczanie. W rażących przypadkach lekceważenia dopuszczalnego
czasu postoju w strefach na kierujących są też nakładane mandaty karne. Dotychczas nie było
potrzeby występowania z wnioskiem o ukaranie za nieprzestrzeganie przepisów w strefie. To
innowacyjne rozwiązanie jest często mylone przez przyjezdnych ze strefą płatnego parkowania,
lecz udzielane wyczerpujące wyjaśnienia przez strażników są przyjmowane przez kierujących,
którzy niezwłocznie podporządkowują się zasadom w strefach.

XV. Działalność sportowo-rekreacyjna
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań sportowo-rekreacyjnech jest Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Opalenicy.
OSiR administruje następującymi obiektami sportowymi:



centrum sportowym przy ul. Gimnazjalnej 1 w skład którego wchodzi:
o hala sportowa wraz z zapleczem
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o boisko mieszczące się przed Zespołem Szkół


kompleksem sportowym na Stadionie Miejskim w Opalenicy, który obejmuje:
o stadion piłkarsko – lekkoatletyczny z trybunami,
o pięć kortów tenisowych,
o dwie hale sportowe o wymiarach 36m x 18m oraz 40m x 12m z zapleczami socjalnoszatniowymi.



kompleksem
ORLIK

sportowo

–

rekreacyjnym

OSiR aktualnie administruje 18 placami zabaw i
10 siłowniami zewnętrznymi na terenie miasta i
gminy Opalenica, w poniższych lokalizacjach:


Plac Piłsudskiego,



ul. Moniuszki,



Park Miejski,



ul. Kręta,



ul. Gimnazjalna,



ul. Jaśminowa,



ul. Nowa,



ul. Spokojna,



ul. Gustowskiego,



ul. Mickiewicza,



Sielinko,



Kozłowo,



Uścięcice,



Łagwy,



Niegolewo,



Porażyn,



Porażyn-Tartak,



Łęczyce

Kort tenisowy w Opalenicy

Stadion Miejski im. Jana Wojdy w Opalenicy

ORLIK w Opalenicy
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Wykaz ważniejszych imprez sportowo-rekreacyjnych zrealizowanych 2018r.
•

W niedzielę, 11 lutego na hali OSiR odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn
Klubowych Seniorów im. A. Mroczoszka.

•

W środę, 7 marca w Opalenicy odbył się Finał Powiatu Nowotomyskiego w Koszykówce
Dziewcząt rocznik 2002-2004.

•

W piątek, 9 marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w Koszykówce
Chłopców rocznik 2002 2004.

•

W piątek, 16 marca w hali OSiR w Opalenicy odbył się Finał Rejonu Poznań Teren Zachód
w Piłce Koszykowej Dziewcząt- XIX Liceliady.

•

Od 23 do 25 marca w opalenickiej hali OSiR odbywały się spotkania rewanżowe z cyklu
rozgrywek strefowych w Koszykówce Mężczyzn do lat 16.

•

W czwartek, 5 kwietnia Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy odbył się Finał
Rejonu Poznań Teren Zachód w Piłce Koszykowej Dziewcząt rocznik 2002 – 2004.

•

W nocy z 7 na 8 kwietnia w opalenickiej hali OSiR odbył się Nocny Turniej Siatkówki
Grupy Piątkowej.

•

W sobotę, 12 maja odbył się Wiosenny Spływ Kajakowy pod patronatem Burmistrza Opalenicy pod nazwą „Mogilnicą po Gminie”

•

W sobotę, 16 czerwca, na terenie WODR Sielinko odbył się IV Nocny Bieg Świętojański.

•

W niedzielę, 5 sierpnia odbył się XXVII Bieg Opalińskich o Puchar Burmistrza Opalenicy

•

11 listopada odbył się Turniej Niepodległościowy w Halowej Piłce Nożnej.

•

25 listopada odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich z okazji
100-lecia Powstania Wielkopolskieg

•

14- 16 grudnia odbył się Ogólnopolski Turniej Koszykówki

XVI. Działalność kulturalna
Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy z siedzibą w
Opalenicy na Osiedlu Centrum 11 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru
Instytucji Kultury, który prowadzony jest przez Urząd Miejski w Opalenicy pod numerem 1 z dnia
01.10.2016r.
W 2018 roku mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wyboru dla siebie poszczególnych
propozycji z różnorodnego pakietu zajęć, wydarzeń, imprez kulturalnych, które dostosowywane są
do uwag i wniosków odbiorców naszej oferty. Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców
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Wielkopolskich w 2018 roku angażowało się również w organizację imprez pomagając finansowo i
od strony technicznej. Mam tu na myśli m.in. współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
W pomieszczeniu CKiB swoją działalność prowadzi też Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, z którym aktywnie współpracujemy. Odpowiadamy także na potrzeby finansowei
techniczne sołectw, w których organizowane są także wydarzenia kulturalne.
CKiB w Opalenicy angażuje się w działalność Stowarzyszenia „Coolturalna Opalenica”.

I. Zajęcia stałe
CKiB w Opalenicy w okresie sprawozdawczym kontynuowało zajęcia oferowane w latach
poprzednich, które mogą liczyć na swoich wiernych odbiorców, jak i nowe propozycje, które
ubogacają program, sprawiając, że oferta CKiB jest jeszcze ciekawsza.
II. Imprezy kulturalne
Lp. Data

Nazwa wydarzenia kulturalnego

1.

6 stycznia

I Opalenicki Orszak Trzech Króli – współorganizacja.

2.

6-7 stycznia

Jasełka w wykonaniu grupy teatralnej ,,Perełka” i ,,Złapanki” – 4
przedstawienia.

3.

13-14 stycznia 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współorganizacja
26 godzinnego biegu ,,Się biega, się pomaga”.

4.

21 stycznia

Spektakl przygotowany przez kleryków Wyższego Seminarium
Duchownego w Poznaniu, ,,Brat Słońce. Siostra Księżyc. Opowieść o
żywocie św. Franciszka z Asyżu” - 2 przedstawienia.

5.

4 lutego

Współorganizacja kolejnej odsłony akcji charytatywnej ,,Szlachetna
Paczka”.

6.

10 lutego

Współorganizacja spotkania ,,Dom Pokoju” w ramach akcji
,,Opalenica dla Betlejem”.

7.

10 lutego

Współorganizacja jubileuszu 50-lecia KGW w Wojnowicach.

8.

11 lutego

X jubileuszowy Nostalgiczny
,,Wspomnień Czar”.

9.

12-23 lutego

Organizacja ferii zimowych dla dzieci. W programie: przedstawienia
teatralne, zajęcia plastyczne, warsztaty dziennikarskie, zumba,
warsztaty krawieckie, warsztaty kinowe, bal przebierańców i wiele

Przegląd

Polskiej

Piosenki

-
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innych.
10. 13 lutego

Koncert Walentynkowy – Roberta Moskwy.

11. 25 lutego

Współorganizacja pokazu filmu przygotowanego przez Akcję
Katolicką w Poznaniu.

12. 1 marca

Uroczystości związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.

13. 8 marca

Koncert z okazji Dnia Kobiet - koncert Kaliny Perz-Klimkiewicz, z
akompaniatorem znakomitym pianistą jazzowym Krzysztofem
Żabierek.

14. 8 marca

Współorganizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet dla PZERiI koło w
Opalenicy – podczas którego wystąpił chór Amici Canti.

15. 28 marca

Misterium Męki Pańskiej.

16. 12 kwietnia

Współorganizacja Dnia Inwalidy – koncert zespołu Seven Brass

17. 15 kwietnia

Koncert - Opalenickiej Grupy Wokalnej Leszka
prowadzonego przez Krzysztofa Zarembę 7 Brassu.

18. 1 maja

Współorganizacja Biegu Maryjnego w Opalenicy w ramach akcji
,,Opalenica dla Betlejem”.

19. 7 maja

Współorganizacja Międzynarodowego Turnieju Tenisowego.

20. 18 maja

40 lat Opalenickiego Teatru „Pretekst”.

21. 26 maja

Zorganizowanie stanowiska bibliotecznego na festynie przedszkolnym
przy Przedszkolu nr 1 w Opalenicy.

22. 27 maja

Druga edycja przeglądu młodych talentów z gminy Opalenica "Pokaż
się".

23. 28 maja

Otwarcie opalenickiej Galerii Centrum 11. Otwarciu towarzyszył
wernisaż pokonkursowej wystawy "Przyroda Warta Poznania"
Związku Polskich Fotografów Przyrody.

24. 2 czerwca

Gminny Dzień Dziecka, podczas którego przygotowanych było
mnóstwo atrakcji, które sprawiły dzieciom radość. W programie
imprezy znalazły się m.in. animacje ciotki Agatki, spektakl teatralny
dla dzieci, stoisko biblioteki plenerowej, dmuchańce, przejazd
quadami, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy. Festyn
uświetniły występy artystyczne w wykonaniu Pawła Liska i zespołu
Sounds Good. Święto najmłodszych mieszkańców gminy po raz
pierwszy połączono z turniejem piłkarskim o Puchar Burmistrza. Na

Górki

i
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koniec zaś, dzieci wypuściły do nieba napełnione helem balony.
25. 3 czerwca

Festyn Biblioteczny w Uścięcicach. Pierwsza tego typu impreza przy
filii bibliotecznej, która spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem i zaangażowaniem społeczności wiejskiej. Podczas
imprezy odbył się Turniej siłacza o Puchar Sołtysa, pokazy karate i
tańca współczesnego. Strażacy z OSP Opalenica przygotowali
stanowisko, gdzie uczyli zasad pierwszej pomocy. Przygotowano
również sporo zabaw animacyjnych, kącik malowania twarzy oraz
,,balonowego origami”.

26. 4 czerwca

Wizyta grupy seniorów ze Zbąszynia w Opalenicy.

27. 4-8 czerwca

Tydzień Czytania i Opowiadania w Opalenicy. Nowością podczas
tegorocznego Tygodnia Czytania było zaproszenie na spotkania
uczestników kwietniowych warsztatów ze sztuki opowiadania. W ten
sposób uatrakcyjniona została formuła spotkań, natomiast prócz dzieci
przedszkolnych i żłobkowych, także młodzież wczesnoszkolna ze
Szkoły Podstawowej w Porażynie wzięła udział w akcji.

28. 9 czerwca

Współorganizacja 50-lecia OSP w Porażynie.

29. 13 czerwca

Wystawa "Okręty 3D, czyli moje poznawanie historii" Waldemara
Góralskiego, ekspozycja poświęcona trójwymiarowym grafikom
okrętów wojennych, a także wielokrotnie nagradzanym pracom
modelarstwa kartonowego.

30. 22-24 czerwca ,,Piknik na powitanie lata”- impreza została zorganizowana na
opalenickim płaskowyżu, zaś punktami kulminacyjnymi były imprezy
muzyczne. Jej głównym celem było umożliwienie twórcom lokalnym
zaprezentowania się przed szerszą publicznością, a także wpisanie ich
działań w imprezę, gdzie ich działalność towarzyszy na równych
prawach z występami ludzi i zespołów o ogólnopolskim zasięgu. W
ciągu trzech dni zaprezentowały się dzieci uczęszczające na zajęcia
zumby w Centrum Kultury i Bibliotece w Opalenicy, później nastąpiły
występy dzieci z placówek oświatowych, gminny zespół
folklorystyczny „Rudniczoki” z Rudnik. W sobotni i niedzielny
wieczór
pod
sceną
na występach Danzela i Boys'ów bawiło się tysiące ludzi.
Największym sukcesem pikniku było zaktywizowanie sporej części
mieszkańców gminy, włączenie w działania każdej instytucji gminnej
oraz stworzenie warunków do prezentacji lokalnej twórczości.
30. 25 czerwca

Piknik osiedlowy - Imprezę od początku organizujemy wspólnie z
nowotomyską Spółdzielnią Mieszkaniową.

31. 25 czerwca – Organizacja wakacji letnich dla dzieci. Przez cały okres wakacji
31 sierpnia
codziennie odbywały się zajęcia dla dzieci. W programie:
przedstawienia teatralne, zajęcia plastyczne, , zumba, zajęcia
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taneczne, warsztaty krawieckie, warsztaty artystyczne, warsztaty
muzyczne, wycieczki do kina, wycieczki do ZOO i wiele innych.
32. 14 lipca

3 Plenerowa Impreza Charytatywna – współorganizacja.

33. 11 sierpnia

Parkowa Noc – współorganizacja.

34. 12 sierpnia

III edycja Dobrze Rockującej soboty, na scenie rywalizowały cztery
wielkopolskie kapele. Grip, Zagłada, DiscoPogo oraz JAD.
Tegoroczną gwiazdą był zespół Romantyków Lekkich Obyczajów.

35. 23 sierpnia

W Kopankach odbył się pierwszy plener malarski zorganizowany
przez opalenickie Centrum Kultury i Bibliotekę oraz Szkołę
Podstawową w Kopankach. W plenerze udział wzięli uczniowie i
nauczyciele, a także seniorzy z gminy Opalenica. Dziś każdy mógł
poczuć się jak prawdziwy artysta

36. 25 sierpnia

VII rajd zabytkowych samochodów – Śladami Zbąszyńskiego Kozła,
najstarsze z pojazdów liczyły sobie niemal 100 lat. Nie zabrakło
znanych z większości sensacyjnych filmów, amerykańskich
krążowników, woskowych dżipów, którym mimo upływu lat nie
straszny jest trudny teren, czy stylowych, wychuchanych europejskich
maszyn.

37. 27-31 sierpnia III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski - Ośmioro rzeźbiarzy, wśród
nich artyści z Białorusi i Ukrainy, stworzyli wspaniałe rzeźby.
38. 1 września

Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Rajd Rowerowy na stulecie niepodległości. Uczestnicy przebyli ponad
dwudziestokilometrową trasę szlakiem opalenickich powstańców.
Piknik Patriotyczny na trawniku przy CKiB zebrani mieszkańcy
wspólnie z Zespołem Wokalnym Leszka Górki zaśpiewali Piosenki
Powstańcze. CKiB przygotowało na tę okazję śpiewniki zawierające
słowa wszystkich wykonywanych piosenek i pieśni. Ponadto grupa
teatralna Nigdy Nie Jest Za Późno zaprezentowała przygotowaną
specjalnie na tę okazję akademię, w której aktorzy-seniorzy
przedstawili
perypetie
naszej
Rzeczypospolitej.
Zwieńczeniem Pikniku było kino plenerowe.

39. 8 września

Narodowe Czytanie, podczas którego opaleniczanie odczytali
fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

40. 15 września

Opalenicki festiwal muzyki dance i disco polo Opal Disco - na scenie
wystąpił Ivan Komarenko, zespół Cliver oraz cieszący się ogromną
popularnością Piękni i Młodzi.

41. 21 września

IV marsz uczniów wszystkich szkół i przedszkoli z gminy Opalenica
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pod hasłem ,,Smog nie jest OK”. Tym razem manifestowano sprzeciw
wobec spalaniu śmieci i nieekologicznych materiałów, a co za tym
idzie, wpuszczaniu do atmosfery smogu.
42. 28 września

Wernisaż wystawy prac malarskich wykonanych przez uczestniczki
warsztatów plastycznych w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w
Opalenicy - grupę prowadzoną przez Walentynę Śniegurską.

43. 6 października Druga opalenicka jesień kulturalna. Inauguracji tego artystycznego
wydarzenia dokonała znana formacja Golden Life. Panowie nie tylko
zagrali te najbardziej znane i wyczekiwane przez zebranych utwory,
ale także zaprezentowali najświeższe owoce swojej działalności.
44. 13
października

Uroczysta gala z okazji 20-lecia współpracy z Konnigslutter i 15 lecia
współpracy ze Storkow. Galę uświetnił występ tria smyczkowego
Sisters&Sound.

45. 2 listopada

Dzień zaduszny - wspominamy zasłużonych Opaleniczan.

46. 5 listopada

Wernisaż wytawy obrazów nowotomyskiej artystki Katarzyny
Kudełki. Wydarzenie spotkało się z ciepłym przyjęciem, zaś
zaprezentowane obrazy zachwyciły zebranych. Sotkanie zostało
wzbogacone oprawą muzyczną w wykonaniu młodego i niezwykle
utalentowanego pianisty Jacka Szofera.

47. 10 listopada

Wieczór improwizacji kabaretowej – Kurnik Impro.

48.

Organizacja wystawy multimedialnej "Legenda o św. Wojciechu z
drzwi gnieźnieńskich", przygotowaną przez Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie.

49. 17-18 listopada I Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Opalenicy.
Pokazano niemal czterysta eksponatów. Samoloty śmigłowe,
odrzutowe, pojazdy kołowe wojskowe i cywilne, artylerię, czołgi,
makiety, budynki.
50. 31 listopada –
2 grudnia

51. 24 grudnia i

W czasie trwania Jarmarku Świątecznego, na ustawionej na Rynku
scenie, przez trzy dni trwały występy dzieci i młodzieży.
Zaplanowaliśmy między innymi koncerty rockowe, zabrzmiała także
muzyka ludowa. Piątkowy wieczór uświetnił występ poznańskiej
super energetycznej grupy DiscoPogo. Muzyczną gwiazdą sobotniego
wieczoru
była
Kasia
Wilk.
Z kolei w niedzielę wieczorem wystąpił zespół ABBA Show, który
zabrał nas w świat nieśmiertelnych przebojów tej szwedzkiej grupy!
Kolędarium w wykonaniu Grupy Teatralnej ZŁPANKI!

27 grudnia
52. 27 grudnia

Uroczystości

z

okazji

setnej

rocznicy

wybuchu

Powstania
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Wielkopolskiego.
53. 31 grudnia

Organizacja sylwestra na Rynku w Opalenicy.

III.Wieczory autorskie, literackie, spotkania z poezją i warsztaty.
IV. Klub filmowy KINO ŁĄCZY
V. BIBLIOTEKA. WYPOŻYCZENIA I ODWIEDZINY W OKRESIE OD 1.01.2018 r.
DO 30.06.2018 r.:
OPALENICA:


CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA:
Czytelnicy:



Zarejestrowani: 1 815 osób (w tym 153 czytelników zapisanych w tym roku);



Odwiedziny w wypożyczalni i czytelni: 13 880 odwiedzin;



Odwiedziny w czytelni internetowej: 467 odwiedziny.



Pozostałe odwiedziny (spotkania filmowe, zajęcia czytelnicze, odwiedziny bez
wypożyczeń): 2 147;



Ogółem odwiedzin: 16 494.
Wypożyczenia:



Wypożyczalnia dla dorosłych: 25 000 wypożyczeń;



Wypożyczalnia dla dzieci: 15 417 wypożyczeń;



Ogółem: 40 417 wypożyczeń:
- literatura piękna: 35 626 wypożyczenia;
- literatura popularnonaukowa ( w tym regionalna): 4 534 wypożyczeń;
- audiobooki: 170 wypożyczeń;
- inne: 87 wypożyczeń.
Wypożyczenia prezencyjne:



Książki: 357 wypożyczeń;
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Czasopisma: 249 wypożyczenia.

a) FILIA ŁAGWY:
Czytelnicy:
a) Liczba czytelników: 132
b) Liczba odwiedzin: 1 051
Wypożyczenia:
a) Wypożyczeń ogółem: 2 005
- literatura piękna: 1 870
- literatura popularnonaukowa: 135

b) FILIA RUDNIKI:
Czytelnicy:
a) Liczba czytelników: 230
b) Liczba odwiedzin: 2 188
Wypożyczenia:
 Wypożyczeń ogółem: 3 568
- literatura piękna: 3 543
- literatura popularnonaukowa: 25

c) FILIA UŚCIĘCICE:
Czytelnicy:
a) Liczba czytelników: 121
b) Liczba odwiedzin: 1031
Wypożyczenia:
a) Wypożyczeń ogółem: 1 412:
- literatura dla dorosłych: 1310;
- literatura dla dzieci: 102
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d) FILIA WOJNOWICE:
Czytelnicy:
 Liczba czytelników: 280
 Liczba odwiedzin: 2 533
Wypożyczenia:
 Wypożyczeń ogółem: 4 764
- literatura piękna: 4 400
- literatura popularnonaukowa: 364

e) STATYSTYKI OGÓŁEM (Opalenica + filie):
- czytelnicy zarejestrowani: 2 578 czytelników;
- odwiedziny: 23 297 odwiedzin;
- wypożyczenia: 52 523 wypożyczeń.
VI. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH:
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. biblioteka zakupiła 2112 woluminów za
łączną kwotę: 48 000 zł. Ponadto pozyskaliśmy w darze 82 woluminy.

XVII. Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie gminy działają:


OSP Opalenica,



OSP Nordzucker Opalenica,



OSP Wojnowice,



OSP Łagwy,



OSP Urbanowo,



OSP Uścięcice,



OSP Porażyn,



OSP Dakowy Mokre,



OSP Rudniki.
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W jednostkach zrzeszonych jest 205 członków czynnych. Członków wspierających jest 14,
a honorowych 18. W 5 jednostkach OSP działają także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, a ich
ilość i liczebność jest różna. Pozytywną tendencją jest dążenie straży pożarnych do wyszkolenia i
zagwarantowania w przyszłości młodej kadry pożarniczej
W roku 2018 na terenie Gminy Opalenica zarejestrowano 196 zdarzeń. W tej liczbie było 36
pożarów małych i 6 pożarów średnich. Miejscowe zagrożenia to 144 akcje, w tym 25 zdarzeń
komunikacyjnych, 18 zdarzeń to silne wiatry - wiatrołomy, 6 zdarzeń związanych z gwałtownymi
opadami, ulewami oraz przybraniami wód. 42 zdarzenia to usuwanie owadów oraz 53 innych
zdarzeń - tj. otwieranie drzwi w budynkach, usuwanie plam oleju na jezdniach, wyładowania
atmosferyczne. 10 alarmów było fałszywych. W roku 2018 druhowie z Opalenicy zajęli druga
pozycję jeżeli chodzi o liczbę wyjazdów do zdarzeń w Powiecie Nowotomyskim.
W roku 2018 wartość mienia uratowanego wyniosła 6 050 000,00. zł. W akcjach
ratowniczo-gaśniczych w roku 2018 brało udział 1661 członków OSP.
.
14 września 2018 r. września nastąpiło uroczyste otwarcie budynku nowej remizy OSP
Opalenica wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną. W roku 2018 wykończono
również budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Roboty obejmowały montaż
oświetlenia i grzejników, montaż instalacji ogrzewania wraz z gazowym piecem centralnego
ogrzewaniem wykończenia ścian i podłóg oraz podwieszanych sufitów. W grudniu 2018, dzięki
dofinansowaniu z Gminy Opalenica, zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Łagiew. OSP Wojnowice natomiast starają się o pozyskanie
nowego wozu bojowego.

XVIII. Budżet obywatelski
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego
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 w
Gminie Opalenica budżet obywatelski nie funkcjonował.
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XIX. Fundusz sołecki
Swoistą formą budżetu obywatelskiego jest fundusz sołecki. Podział środków na
poszczególne zadania dokonywany jest na zebraniach wiejskich. Na terenie gminy Opalenica jest
16 sołectw. W 2018 r. wszystkie sołectwa realizowały zadania w ramach funduszu sołeckiego.
Łącznie wydatkowano kwotę 354.973,14 zł.
Zestawienie wykonanych zadań z podziałem na poszczególne sołectwa.
Nazwa
Nazwa zadania
sołectwa
Dakowy
Przebudowa części odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach
Mokre
Mokrych, z nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z
kostki betonowej – dł. około 17 m z odcinka o długości
124,60m
Jastrzębniki
Wykonanie i montaż zabudowy ścian altanki biesiadnej w
Jastrzębnikach,
Wymiana nawierzchni chodnika na drodze gminnej nr
390514P Wąsowo-Dąbrowa-Jastrzębniki
Kopanki
Zakup i montaż sprzętu wyposażenia placu zabaw dla
dzieci w Kopankach
Kozłowo
Wykonanie ogrodzenia terenu w Kozłowie, na działce
ew.110 i 108
Łagwy
Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z
utwardzeniem podłoża w Łagwach na części działki ew. nr
275/12 i 275/10
Łęczyce
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Łęczycach.
Niegolewo
Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej i boiska
sportowego w Niegolewie, na działce ew. nr 100.
Zakup i posadzenie tui żywopłotowych – 230 szt. na
terenie boiska sportowego
i przy sali wiejskiej w
Niegolewie, na działce ew. nr 100.
Porażyn
Budowa chodnika na drodze gminnej nr 380035P Porażyn
–Kopanki-Biała Wieś o dług. ok. 52 mb.
Zakup i montaż monitoringu w altance biesiadnej w
Porażynie
Porażyn
Utwardzenia części terenu wokół Sali wiejskiej kostką
Dworzec
brukową
Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego
Zakup i wyposażenie namiotów na potrzeby sołectwa
Porażyn Dworzec
Rudniki
Wykonanie utwardzenia wjazdu do Strażnicy OSP w
Rudnikach na działce ew. nr 231/9 w Rudnikach
Sielinko
Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Sielinku
Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego wraz z
utwardzeniem podłoża w Sielinku

Wartość
zadania
26.843,41 zł

7.626,00 zł
11.026,73 zł
24.023,76 zł
16.412,00 zł
19.392,00 zł

16.233,16 zł
4.300,00 zł
15.470,04 zł

26.793,98 zł
805,00 zł
2.250,00 zł
4.838,82 zł
4.876,00 zł
30.294,47 zł
4.197,00 zł
5.633,24 zł
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Terespotockie
Troszczyn
Urbanowo
Uścięcice
Wojnowice

Zakup kosiarki, przyczepy i tylnego odrzutnika do
utrzymania czystości i porządku w sołectwie Sielinko
Remont drogi gminnej nr G 380031P Terespotockie do dr.
powiatowej Opalenica-Grodzisk Wlkp.
Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul.
Strumykowa – Drapak-Troszczyn.
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej i ławek w Urbanowie
na działce ew.162/18.
Zakup traktora ogrodowego
Zakup ławek na plac przy Domu Ludowym
Wykonanie utwardzenia cz. działki ew.101/1 przy ul.
Kanałowej w Wojnowicach

17.650,00 zł
15.857,37 zł
15.748,92 zł
23.417,41 zł
13.955,50 zł
10.543,99 zł
36.784,34 zł
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