RO.OR.0057.7.2019

Dąbrowa, dnia 9 września 2019 roku

SPRAWOZDANIE
Z PRACY WÓJTA GMINY DĄBROWA
W OKRESIE OD 5 LIPCA DO 9 WRZEŚNIA 2019 ROKU
ORAZ O REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH NA VIII/2019 SESJI
RADY GMINY W DĄBROWIE
W okresie między sesjami rady tj. od 6 czerwca do 2 lipca 2019 roku zajmowano się następującymi
sprawami:
1. Wydano zarządzenia w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
b) powołania Komisji Przetargowej zamówienia pn. Modernizacja drogi gminnej w n. Parlin m od
km/. 0+000 domkm.0+250, o dł. 0,250 km, działka nr 39,
c) inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej,
d) powołania Komisji Przetargowej zamówienia pn. Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Dąbrowa,
e) posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz usługi
i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych,
f) powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
g) przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa i o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku,
2. Uczestniczono w następujących spotkaniach, zebraniach i imprezach:
a) uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia powołania parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
b) uroczystości z okazji Jubileuszu 60.lecia Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w
Parlinku,
c) spotkaniu z dyrektorem PGNiG w sprawie możliwości budowy sieci gazowej do Szczepanowa,
d) spotkaniu z przedstawicielami Nadleśnictwa Gołąbki w sprawie przejęcia wody z odkrywki
Lafarge,
e) spotkaniu z Przedstawicielami PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku,
f) spotkaniu ze Starostą Mogileńskim w sprawie budowy chodników w Gminie Dąbrowa,
g) uroczystych rozpoczęciach nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych w Dąbrowie i w
Szczepanowie,
h) posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Dąbrowie,
i) posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi,
j) posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Mogilnie,
k) posiedzeniu Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w Mogilnie,
l) spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie,
3. Zorganizowano i przeprowadzono:

1

a) spotkania robocze z firmą TECHNIKA Sp. z o.o. z Olsztyna – wykonawcą inwestycji budowy
oczyszczalni przyzagrodowych oraz z firmą EKOVERDE Sp. z o.o. oraz odbiory nowo
wybudowanych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,
b) narady z dyrektorami szkół,
c) spotkania z Radami Sołeckimi wsi Parlin, Mierucin, Słaboszewko i Słaboszewo,
d) przyjęcie delegacji z Partnerskiej Gminy Dąbrowa Opolska,
e) spotkania w sprawie organizacji Dożynek Gminnych i Targów Dębowych,
f) spotkanie z sołtysami w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dot. ustalenia planu
wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.,
g) przygotowano polsko – ukraiński projekt wymiany młodzieży i zorganizowano przyjęcie delegacji
młodzieży z Ukrainy,
h) współorganizowano Gminne Dożynki’2019,
i) zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Firmy Wodbar z Barcina,
4. Przygotowano projekty uchwał przedłożone na IX/2019 sesję Rady Gminy w Dąbrowie:
• Informację Wójta Gminy Dąbrowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za I
półrocze 2019 roku.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.
• w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły a także nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
zatrudnianych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.
• uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli.
• w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Uchwały podjęte na sesji w dniu 4 lipca 2019 roku zostały przyjęte do realizacji.
5. Informacje o stanie ludności Gminy Dąbrowa:
a) urodzenia – 7 (łącznie w 2019 roku - 27)
b) zgony – 10 (łącznie 37)
c) małżeństwa zarejestrowane w USC w Dąbrowie – 17,
d) stan mieszkańców 5.09.2019r – 4596,
6. Informacja o ilości postępowań na poszczególnych stanowiskach pracy:
1) Ewidencja ludności: zaświadczenia (ewidencja, dowody osobiste, wybory) - 47, zaświadczenia
(USC) - 85, liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 55, wnioski CEIDG działalność gosp. – 10, wnioski o udostępnienie danych osobowych 27, transkrypcje dokumentów 1, decyzje -3,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
a) przyjmowanie wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wydawanie decyzji
w zakresie pomocy społecznej, wypłata świadczeń, praca socjalna i interwencja w sytuacjach
kryzysowych, sprawozdawczość.
b) obsługa
bieżącej
dokumentacji
stypendiów
socjalnych,
wypłata
stypendiów,
sprawozdawczość.
c) realizacja działań
z
zakresu
przeciwdziałania
przemocydziałania
Zespołu
Interdyscyplinarnego - Niebieskie Karty, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie procedury
NK.
d) obsługa prac społecznie użytecznych, sprawozdawczość.
e) obsługa dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, sprawozdawczość.
f) bieżące działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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(wydawanie postanowień, kierowanie na leczenie odwykowe), sprawozdania.
g) bieżąca dokumentacja dotycząca zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
h) wydawanie wniosków i informowanie o Karcie Dużej Rodziny.
i) informowanie o ubezpieczeniu na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, przeprowadzanie wywiadów, wydawanie decyzji.
j) praca asystenta rodziny- pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnej sytuacji,
sprawozdawczość.
k) realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
l) współpraca z domami pomocy społecznej, w których zamieszkują mieszkańcy gminy Dąbrowa
(przygotowanie list rachunków), kierowanie do domów pomocy społecznej.
m) pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –
informowanie o programie, przyjmowanie wniosków.
n) zorganizowanie letniej akcji dla dzieci pn. Letnia Akademia Rozwoju.
W zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, Karty
Dużej Rodziny przygotowano:
a) 219 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
b) 20 decyzji uchylających/ zmieniających / ustalających nienależnie pobrane świadczenia
rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,
c) 28 pism dotyczące funduszu alimentacyjnego – współdziałanie
d) 48 pism dotyczące świadczeń rodzinnych – współdziałanie między jednostkami
e) 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
f) 23 zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 Kodeksu
Karnego
g) przesyłano zadłużenia dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej: KIDT,
KBIG, Infomonitor, KRD, ERIF
h) przyjęto 440 wniosków dotyczących 500 plus
i) przyjęto 350 wniosków na „Dobry Start”
j) 2 decyzje uchylających świadczenia
k) 43 pism dotyczących świadczeń wychowawczych – współdziałanie między jednostkami
l) przyjęto18 wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny
3) Podatki: zaświadczenia podatkowe - 35, decyzje wymiarowe zmieniające – 41, decyzje dot. zwrotu
nadpłaty podatkowej – 1, decyzje dot. umorzenia odsetek za zwłokę – 6, decyzje w sprawie
odroczenia/rozłożenia na raty należności podatkowych – 4, upomnienia – 3. zaświadczenia o
pomocy de minimis w rolnictwie – 3, przyjęto 200 wniosków dot. zwrotu podatku akcyzowego –
wnioski są rozpatrywane i trwa wydawanie decyzji.
Wójt Gminy Dąbrowa
/Marcin Barczykowski/
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