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Szanowni Państwo, 

oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Miejska Górka za rok 2018. Jednym z jego 

najważniejszych założeń jest zaprezentowanie pełnego spektrum życia Gminy w oparciu   

o publicznie udostępniane dane statystyczne oraz inne informacje pozyskane i przetwarzane 

na potrzeby tego dokumentu. 

Raport przedstawia aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy w poszczególnych 

dziedzinach jej funkcjonowania. Można w nim znaleźć informacje m.in.: o zrealizowanych  

i kontynuowanych inwestycjach gminnych, podjętych uchwałach, planach rozwojowych 

miasta, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, oświaty, 

polityki społecznej, kultury, promocji miasta czy działaniach samorządu w sferze sportu i 

rekreacji. 

Należy podkreślić fakt, że Raport nie jest monografią opisującą w szczegółach każdą  

z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem informacji, dzięki którym w przyszłości będzie 

można podjąć decyzję o ścieżkach jej dalszego rozwoju. 

 

         Łączę wyrazy szacunku 
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I. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓ W I STRATEGII  
 

W 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został uchwalony 12 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XI/61/16 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Celem Planu jest określenie wizji rozwoju gminy w 

kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści 

środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne. Ponadto dokument ten ma na celu 

przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, których 

wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia produkcji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym do redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

W 2018 roku zrealizowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez: 

- modernizację dróg (ul. Niepodległości, ul. Hubala, ul. Nowa), 

- budowę ścieżki rowerowej Sarnowa – Miejska Górka oraz ścieżki pieszo – rowerowej  

Gostkowo – Niepart, 

- dofinansowanie z budżetu gminy do wymiany starych kotłów na kotły o większej 

sprawności i wykorzystujące paliwo bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż węgiel, 

- wymianę instalacji grzewczej na gazową w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej 

Górce, 

- wydanie broszur informacyjnych nt. jakości powietrza. 

 

2.  Lokalny Program Rewitalizacji 
 

Rewitalizacja jest kompleksowym procesem działań mającym na celu wyprowadzenie 

obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania te podejmowane są na 

płaszczyznach: społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej 

lub środowiskowej oraz prowadzone w sposób zaplanowany i zintegrowany. Rewitalizacja, 

będąc procesem wieloletnim i trudnym, przeprowadzana jest w oparciu o potencjał lokalnej 

społeczności, kultury i tradycji, warunków krajobrazowych i innych. Wszystkie działania 

rewitalizacyjne współprowadzą interesariusze (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, 

właściciele nieruchomości, organy władzy publicznej, itd.) wraz ze społecznością lokalną. 

Instrumentem przeprowadzenia rewitalizacji w gminie jest Lokalny Program Rewitalizacji na 

lata 2017-2023, który przyjęty został uchwałą XXVI/146/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

z dnia 29 listopada 2017r. 

W roku 2018 w ramach działań rewitalizacyjnych opracowano dokumentację remontu szatni 

przy hali sportowej KS „Sparta” w Miejskiej Górce. Jest to pierwszy element projektu pn. 

„Przebudowa hali sportowej KS „Sparta” w Miejskiej Górce”. W roku 2018 poczyniono też 
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pierwsze kroki w kierunku rozpoczęcia przygotowań zadania pn.  „Rewitalizacja rynku w 

Miejskiej Górce”, którego bardziej szczegółowe opracowanie zaplanowano na rok 2019. 

 

3. Program Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i 
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i 

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok został uchwalony 

29 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXVI/142/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Na 

realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 356.000,00. Program realizowany był 

od dnia 1 marca  2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.  

Celem Programu było zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz 

wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy gminą Miejska Górka a organizacjami pozarządowymi. Rolą Programu 

było także wspieranie oraz promowanie aktywności społeczności lokalnych, integrację 

środowiska organizacji pozarządowych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 

otoczenie.  

W 2018 roku ogłoszono 9 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 

zakresie pożytku publicznego. Na podstawie Programu  zlecono organizacjom pozarządowym 

i podmiotom uprawnionym realizację zadań publicznych w kategorii – upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu, promowania turystyki rowerowej, działania w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz na rzecz ochrony środowiska, a także nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. W wyniku ogłoszonego konkursu na 

podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w kategorii: 

- upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych – zawarto 

5 umów, 

-organizowanie i promowanie turystyki rowerowej – zawarto 1 umowę, 

- działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na 

celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocję lokalnych twórców  

- zawarto 1 umowę, 

- działanie na rzecz ochrony środowiska – zawarto 1 umowę, 

- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – zawarto 1 umowę.  
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4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 

 

Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Pomocy w Rodzinie jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
zmniejszenie skali tego zjawiska w naszej gminie. System przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie koncentruje się wokół obszarów: profilaktyka, edukacja społeczna, ochrona i pomoc 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc.  
Powyższe działania realizowane były poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego przy 
aktywnej i niezbędnej współpracy służb wymienionych w Programie. Zespół 
Interdyscyplinarny korzysta z procedury „Niebieska Karta”. W 2018 roku do 
przewodniczącego Zespołu wpłynęło 21 kart.  

 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny 
 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie 

spójnego sytemu wsparcia dla dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych, a także przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji.  

Realizowane w ramach programu zadania koncentrowały się nie tylko na dziecku, ale na całej 

rodzinie. W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny działał Asystent Rodziny, który 

w 2018 roku objął pomocą 13 rodzin, w tym 44 dzieci. Dzięki wsparciu Asystenta Rodziny 

zaobserwowano poprawę w funkcjonowaniu każdej z rodzin objętych pomocą. Dzięki 

edukowaniu, zachęcaniu i motywowaniu rodziny zaczęły dbać o higienę osobistą, czystość 

mieszkania, a dzieci wdrożyły nawyk realizowania obowiązku szkolnego i systematycznej 

nauki.  

 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Miejska Górka 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Miejska Górka został uchwalony 26 lipca 2018 roku Uchwałą Nr XXXIV/192/18 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt, 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapewnienie opieki i miejsca pobytu zwierzętom 

gospodarskim, które zostały odebrane właścicielom.  

W 2018 roku 4 psy z terenu gminy trafiły do schroniska w Henrykowie. Ponadto na koszt 

gminy zapewniono opiekę 4 psom i 1 kotu. Zwierzęta oddano w adopcję.  

Na realizację zadań wynikających z Programu zapewniono 59.500 zł. Koszt poniesiony na cele 

Programu w 2018 roku wyniósł 36.544,49 zł.   
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7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 został 

podjęty Uchwałą Nr XXVII/154/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 grudnia 2017 

roku. Program miał na celu zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu, a także 

edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, 

radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową. Uczyć jak skutecznie bez używek rozładować 

napięcie i rodzącą się agresję. Wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych 

postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne „podpieranie się” substancjami 

uzależniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest 

poddany presji otoczenia.  

Program był realizowany poprzez: 

1. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. Przeprowadzono 90 rozmów w tym problem z nadużywaniem alkoholu 

dotyczył  17 osób. Leczenie dobrowolne w placówkach stacjonarnych podjęły 3 osoby, 

14 osób skierowano do Poradni Leczenia Uzależnień w Miejskiej Górce. 

2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochronę przed 

przemocą w rodzinie. Z wizyt w Poradni Zdrowia Psychicznego skorzystały 54 osoby, 

udzielono 520 porad. Istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, a także rozmów z terapeutami oraz 

trzeźwymi alkoholikami w ramach wspólnoty AA.  

3. Działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci. W 2018 roku przy Szkole 

Podstawowej w Miejskiej Górce działała świetlica opiekuńczo – wychowawcza 

„Majster Klepka”. Na zajęcia uczęszczało 30 dzieci.  

4. Działania informacyjne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zakupiono pakiety 

informacyjne pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na rodzinę”. Zadania 

kampanijne przeprowadzono we wszystkich szkołach na terenie gminy, zarówno w 

klasach szkół podstawowych , III gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych.  

5. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi, w celu 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Plan finansowy do zrealizowania w 2018 roku  wynosił 122.000,00 zł, wykorzystano 

81.842,42 zł.  

8. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został podjęty Uchwałą Nr 

XXVII/155/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 grudnia 2017 roku. Program 

zakładał podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat narkomanii, zwiększenie 

zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu zażywania środków psychoaktywnych, 
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zwiększenie świadomości uczniów na temat środków psychoaktywnych, ograniczenie 

zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 

Realizacja Programu polegała na: 

1. Zakupie materiałów edukacyjno-informacyjnych dla uczniów, rodziców i 

wychowawców w szkołach w formie płyt CD, ulotek, broszur. Materiały propagowano 

w szkołach, ośrodkach zdrowia. 

2. Prowadzeniu warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla uczniów z tematu 

profilaktyki antynikotynowej oraz innych środków zastępczych (dopalaczy) i 

psychoaktywnych. 

3. Prowadzeniu szkoleń dla rodziców, społeczności lokalnej w szkołach, opiekunów 

prowadzących świetlicę, stowarzyszeń oraz lokalnych decydentów. 

4. Poszerzaniu wiedzy nauczycieli, edukatorów i koordynatorów programów 

zdrowotnych, którzy prowadzili programy profilaktyczne w poszczególnych klasach 

poprzez warsztaty edukacyjne, materiały informacyjne, scenariusze zajęć, projekcje 

multimedialne.  

5. Współpracy merytorycznej i edukacyjnej z organami Policji naszego rejonu i 

monitoringu zagrożeń. 

Plan finansowy na rok 2018 wynosił 18.000 zł, wykorzystano 15.345,00 zł.  

II. REALIZACJA UCHWAŁ 
 

W 2018 roku Rada Miejska w Miejskiej Górce VII kadencji obradowała na 10 posiedzeniach, a 

Rada Miejska w Miejskiej Górce VIII kadencji na 3 posiedzeniach. Na 13 posiedzeniach 

podjęto 66 uchwał. Przepisy prawa miejscowego zawarte były w 19 uchwałach i podlegały 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
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Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie uchwały były przekazane 

organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw 

budżetowych jest Wojewoda Wielkopolski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu 

i spraw podatkowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski 

do 3 uchwał wydał rozstrzygnięcie nadzorcze ze względu na istotne naruszenie prawa.  

 

L.p. Tematyka podjętych uchwał Liczba podjętych 

uchwał 

1. Uchwały o tematyce finansowej 20 

2. Uchwały o tematyce oświatowej 3 

3. Uchwały o tematyce gospodarki 

przestrzennej 

2 

4. Uchwały o tematyce społecznej 7 

5. Uchwały o tematyce ochrona 

środowiska  

 

5 

6. Uchwały o tematyce organizacyjnej 29 

  66 uchwał 

 

Wszystkie uchwały były realizowane na bieżąco, przez cały 2018 rok.   

1. Mieszkańcy gminy 
 

W okresie od początku do końca 2018 roku liczba mieszkanek i mieszkańców gminy Miejska 

Górka zmniejszyła się o 52 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 9534 

osoby, w tym 4765 kobiet i 4769 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych: 

- liczba  mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0 – 17 lat) wynosiła 1984 osób, 

- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18 – 64 lat) wynosiła 6117 osób 

- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) wynosiła 1433 osób.  

W 2018 roku w gminie narodziło się 85 osób, w tym 41 dziewczynek i 44 chłopców, a zmarło 

81 osób, w tym 40 kobiet i 41 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 4.  

Na początek 2018 roku na terenach miejskich mieszkało 3347 osób, a na terenach wiejskich 

6239 osób. Na koniec 2018 roku dane te przedstawiały się następująco: 3326 osób – miasto, 

6208 osób -  wieś.  
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2. Finanse gminy 
 

Polityka finansowa gminy Miejska Górka realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

corocznie uchwalaną przez Radę Miejską, która określa źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz załącznik do uchwały budżetowej obrazujący 

wydatki majątkowe.  

 

DOCHODY I WYDATKI GMINY MIEJSKA GÓ RKA 
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Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji 

rządowych.   

 

Dla budżetu gminy Miejska Górka 

największe źródła dochodu to subwencja 

oświatowa, podatki od osób fizycznych i 

osób prawnych, środki na realizacje 

zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 

dochody ze źródeł zewnętrznych, jakie 

pozyskano na realizację inwestycji.  

INFORMACJE DODATKOWE 

49.290.635,33 zł 
na tyle zaplanowano dochody w uchwale 
budżetowej 
 

48.007.835,79 zł 
na taką kwotę wykonano budżet po 
stronie dochodów 
 

11.341.307,00 zł  
tyle wynosiła subwencja oświatowa 
 

5.356.195,26 zł 
tyle wyniosły wpływy z podatków i opłat 
 

13.490.146,23 zł 
tyle wyniosła dotacja na cele bieżące 
 

4.319.834,39 zł 
tyle wyniosła dotacja na inwestycje 
 

5.035,43 zł 
dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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Uchwała budżetowa określa na jakie cele i w jakiej wysokości wydatkowane są pieniądze 

publiczne. Wydatki budżetu gminy dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.  

 

 

Wydatki bieżące to te związane z 

działalnością Urzędu oraz jednostek 

gminnych.  

Wydatki majątkowe to wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne 

mogą się znacznie różnić w poszczególnych 

latach. Wynika to z liczby zaplanowanych 

projektów inwestycyjnych, co często jest 

związane z pozyskaniem dodatkowych 

pieniędzy z zewnątrz.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

55.720.635,33 zł 
na tyle zaplanowano wydatki w uchwale 
budżetowej   
 

50.869.424,18 zł 
na taką kwotę  wykonano budżet po stronie 
wydatków 
 

12.782.915,88 zł 
tyle wydano na inwestycje 

 
14.963.584,15 zł 
tyle wydano na oświatę i wychowanie  

 
5.335,58 zł 
wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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3. Inwestycje 
 

Inwestycje realizowane przez gminę Miejska Górka w 2018 roku:  

INWESTYCJE ZREALIZOWANE 

 

1) Budowa hali widowiskowo – sportowej w Miejskiej Górce 

termin zakończenia: listopad 2018 r. 

wykonawca: PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k. 

koszt całkowity: 11.696.715,04 zł 

dofinansowanie: 4.000.000,00 zł + zwrot podatku VAT 

źródło dofinansowania: Środki z Ministerstwa Sportu w ramach „Programu rozwoju 

szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017” 

 

Hala widowiskowo - sportowa powstała przy skrzyżowaniu ulic Ignacego Buszy i Marii 

Konopnickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie obu miejskogóreckich szkół.  

Na hali znajduje się sala sportowa o długości 44 m i szerokości 24 m, z pełnowymiarowymi 

boiskami do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa oraz trybunami na 204 miejsca 

siedzące. Jej zaplecze stanowi zespół sześciu szatni z umywalniami i węzłami sanitarnymi. 

Zastosowanie kurtyn umożliwia podzielenie sali na trzy części, co pozwala na prowadzenie 

jednocześnie zajęć wychowania fizycznego w trzech grupach. 

Obiekt podzielony został również na dwie strefy: strefę fitness oraz strefę edukacyjną. Strefa 

fitness składa się z salki cardio, salki do aerobiku, sauny fińskiej oraz kompletu szatni z 

sanitariatami. Salka wyposażona jest w profesjonalne urządzenia: bieżnie, orbitreki, rowery 

treningowe, wioślarza, maszyny na mięśnie proste i skośne brzucha, maszynę do ćwiczeń 

mięśni pośladków i przywodzicieli/odwodzicieli ud, dwie drabinki gimnastyczne oraz zestaw 

do treningu w podwieszeniu.  

W strefie edukacyjnej znajdują się cztery sale lekcyjne, w których prowadzone są zajęcia 

komputerowe i językowe. Zaprojektowane zostały również pokoje dla nauczycieli (trenerów) 

i opiekuna obiektu oraz inne pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania hali.  

Wybudowano także podjazdy, sanitariaty i szatnie przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych.   

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie 

termin zakończenia: 06.06.2018 r. 

wykonawca: P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław 

koszt całkowity: 5.446.432,71 zł 

dofinansowanie: 2.567.865,34 zł 
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źródło dofinansowania: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 

Prace, które trwały od września 2017 r. zakończono na początku czerwca 2018 r. W ramach 
zadania wybudowano łącznie 8 km sieci kanalizacyjnej, w tym 5 km kolektorów 
grawitacyjnych, 2,3 km rurociągów tłocznych oraz 180 przyłączy i 3 przepompownie ścieków. 

Dodatkowo, na całej szerokości jezdni drogi głównej, wiodącej przez wieś odtworzono 

nawierzchnię asfaltową.  

 

3) Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala 

termin zakończenia: 30.04.2018 r. 

wykonawca: GEO-BUD Jacek Szafrański 

koszt całkowity: 500.200,50 zł 

dofinansowanie: 317.623,28 zł 

źródło dofinansowania: Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

 

W ramach inwestycji powstała trasa o długości 178 metrów i szerokości 6 metrów. Do użytku 

mieszkańców oddany został również prawie dwustumetrowy odcinek ścieżki pieszo-

rowerowej. Nie jest to jedyny nowy element infrastruktury drogowej powstały przy 

przebudowywanej trasie. Oprócz niego wybudowany został także nowy chodnik oraz miejsca 

postojowe. Ponadto na końcu remontowanego odcinka, w pobliżu cmentarza, utwardzona 

została należąca do gminy działka, z której będą mogli korzystać odwiedzający cmentarz 

mieszkańcy i przyjezdni. 

 

4) Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa 

termin zakończenia: 29.06.2018 r. 

wykonawca: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i 

Klinkieru 

koszt całkowity: 258.722,81 zł 

dofinansowanie: 164.625,00 zł 

źródło dofinansowania: Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

 

W ramach inwestycji, na 320 - metrowym odcinku ulicy Nowej wybudowano nawierzchnię  

z kostki brukowej o szerokości od 4 do 5 m. 

 

5) Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach 

wiejskich w gminie Miejska Górka 

dofinansowanie: 157.839,00 zł 
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źródło dofinansowania: Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawów w Sobiałkowie, Konarach, 

Oczkowicach i Roszkowie 

termin zakończenia: 28.09.2018 r. 

wykonawca: DREW-KOS Dariusz Różycki 

koszt całkowity: 212.732,19 zł 

 Odnowienie (odmulenie) wybranych rowów melioracyjnych na terenie gminy 

Miejska Górka 

termin zakończenia: 12.09.2018 r. 

wykonawca: PPHU BEMAR 

koszt całkowity: 13.545,99 zł 

 Wykonanie nasadzeń przydrożnych przy trzech drogach polnych na terenie gminy 

Miejska Górka 

termin zakończenia: 31.10.2018 r. 

wykonawca: Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak 

koszt całkowity: 21.780,00 zł 

 

6) Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo – Niepart 

termin zakończenia: 01.08.2018 r. 

wykonawca: USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM Krzysztof Rogala 

koszt całkowity: 167.933,13 zł 

 

Pod koniec lipca 2018 r.  zakończono budowę odcinka ścieżki pieszo – rowerowej Gostkowo-

Niepart, prowadzącej od szkoły do granicy z Gminą Krobia. Miejskogórecki odcinek, liczy 213 

metrów. Ścieżka, wiodąca od szkoły do bramy cmentarza, została ułożona z kostki brukowej. 

Łącznie jej długość, wraz z odcinkiem znajdującym się na terenie gminy Krobia, wynosi 

prawie 600 metrów. 

7) Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa, Kalinowa, 

Wierzbowa i Poprzeczna 

termin zakończenia:  17.09.2018 r. 

wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski 

koszt całkowity: 194.709,00 zł 

 

Prace związane z budową energooszczędnego oświetlenia rozpoczęły się w lipcu 2018 roku.  

W ramach zadania we wrześniu br. na ulicy Kalinowej, Spacerowej, Wierzbowej i Poprzecznej 

powstały 32 lampy uliczne typu LED. 
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8) Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie, ul. Ogrodowa 

termin zakończenia: 16.10.2018 r. 

wykonawca: Wodociągi Gminne Sp. z o.o. 

koszt całkowity: 62.451,84 zł  

 

9) Budowa sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, fragment ul. Spacerowej 

termin zakończenia: 13.11.2018 r. 

wykonawca: FU STAGER Grzegorz Stachowiak 

koszt całkowity: 104.498,56 zł 

 

10)  Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, ul. Południowa 

termin zakończenia: 23.10.2018 r. 

wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Wodno-Kanalizacyjne Robert Kornosz 

koszt całkowity: 166.561,65 zł 

 

11)  Budowa wodociągu tranzytowego Sobiałkowo – Miejska Górka , ul. Niepodległości 

termin zakończenia: 12.09.2018 r. 

wykonawca: Wodociągi Gminne Sp. z o.o. 

koszt całkowity: 52.271,96 zł 

 

12)  Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Konarach 

termin zakończenia: 31.10.2018 r. 

wykonawca: BLACHARSTWO BUDOWLANE USLUGI DLA LUDNOŚCI Jacek Hryniowski 

koszt całkowity: 134.957,96 zł 

 

13)  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Rzyczkowo 

termin zakończenia: 15.11.2018 r. 

wykonawcy: 

- dostawa płyt drogowych: BALDA Sp. z o.o.  

- dostawa kruszywa: Sebastian Stadnik „SPG POLSKA TRUCK”  

- przebudowa drogi w Roszkowie: Zakład Murarsko- Betoniarski Krzysztof Szymkowiak 

- przebudowa drogi w Rzyczkowie: Arkadiusz Gajewski „AR-BRUK” 

koszt całkowity: 388.631,13 zł 

dofinansowanie: 205.100,00 zł 

źródło dofinansowania: Środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

 

14)  Zakup sadzonek drzew miododajnych 

termin zakończenia: 15.10.2018 r. 

wykonawca: Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak 

koszt całkowity: 24.000,00 zł 

dofinansowanie: 20.000,00 zł 
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źródło dofinansowania: Środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

 

15)  Budowa chodników z kostki betonowej w Oczkowicach 

termin zakończenia: maj 2018 r. 

wykonawcy: Arkadiusz Gajewski „AR-BRUK”,  MURARSTWO-USŁUGI Roman Gryczka 

koszt całkowity: 63.005,35 zł 

 

16)  Budowa kanalizacji deszczowej w Dąbrowie, ul. Kościuszki 

termin zakończenia: luty 2018 r. 

wykonawca: PPHU BEMAR 

koszt całkowity: 22.509,00 zł 

 

17) Urządzenie placu zabaw w Dąbrowie 

termin zakończenia: czerwiec 2018 r. 

wykonawca: AVIS Ekologiczne Place Zabaw 

koszt całkowity: 24.307,88 zł   

 

18)  Remont świetlicy wiejskiej w Woszczkowie 

termin zakończenia: wrzesień 2018 r. 

wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Mariusz Rejek 

koszt całkowity: 36. 668,74 zł 

 

19)  Budowa chodnika w Niemarzynie przy drodze gminnej 

termin zakończenia: sierpień 2018 r. 

wykonawca: Anna Kapała AKACJA 

koszt całkowity: 23.709,51 zł 

 

20) Budowa chodnika w Niemarzynie przy drodze powiatowej 

termin zakończenia: październik 2018 r. 

wykonawca: Anna Kapała AKACJA 

koszt całkowity: 34.106,20 zł  

 

21) Przebudowa drogi gminnej w Konarach 

termin zakończenia: 21.12.2018 r. 

wykonawca:  MURARSTWO-USŁUGI Roman Gryczka 

koszt całkowity: 115.220,44 zł 

 

22) Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z zasypaniem rowu w Roszkówku 

termin zakończenia: styczeń 2018 r. 

wykonawca: Gminny Związek Spółek Wodnych w Miejskiej Górce 

koszt całkowity: 35.000,00 zł 
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INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI 

 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią 

wodociągową Dłoń – Kołaczkowice 

planowany termin zakończenia: 15.05.2019 r. 

wykonawca: EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o. 

koszt całkowity: 3.214.762,72 zł 

dofinansowanie: 1.507.121,00 zł 

źródło dofinansowania: Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 

 

4. Planowanie przestrzenne  
 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny o 

charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest określenie polityki 

przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o 

diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są najskuteczniejszym narzędziem 

służącym kształtowaniu ładu przestrzennego. Jako akt prawa miejscowego stanowią one 

gwarancję realizacji polityki przestrzennej w gminie. Na terenie gminy Miejska Górka 

obowiązuje 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 

swym zasięgiem 40% terenu Gminy. 

W przypadku gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W roku 2018 wydano 89 decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 10 o ustalenie lokalizacji celu 

publicznego.  

5. Infrastruktura techniczna 
 

W bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się 93 km dróg gminnych, z czego 13 km to drogi na 

obszarze miasta, pozostałe 80 km to drogi pozamiejskie.   

Długość i powierzchnia dróg wg rodzaju nawierzchni:  

 Droga gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem, itp. – 45,68 km, 

 Droga twarda ulepszona - kostka - 6.11 km, 

 Droga twarda ulepszona - bitumiczna - 35.07 km, 

 Droga gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) - 5.42 km, 
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 Droga twarda nieulepszona tłuczniowa - 0.10 km, 

 Droga twarda ulepszona betonowa - 0.99 km 

Stan dróg corocznie ulega poprawie. W 2018 roku przebudowano następujące drogi: 

 Droga gminna w Miejskiej Górce, ul. Hubala, 

 Droga gminna w Dąbrowie, ul. Nowa, 

 Droga gminna w Konarach, 

 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Roszkowie i Rzyczkowie. 

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków wykonuje spółka Wodociągi Gminne Pakosław.  

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Miejska Górka są zwodociągowane. Gmina 

korzysta z ujęć wody pitnej: Miejska Górka, Melanów i Konary (położone na terenie Gminy) 

oraz Słupia Kapitulna, Białykał, Łaszczyn, Ziemlin, Florynki, Sielec Stary, Rogożewo (położone 

poza terenem Gminy). Zasoby tych ujęć pokrywają w całości potrzeby Gminy. 

Na koniec roku 2018 długość sieci wodociągowej w gminie Miejska Górka wynosiła 98,61 km, 

a liczba przyłączy prowadząca do budynków 2079 szt.  

W 2018 roku została skanalizowana miejscowość Sobiałkowo. To kolejna obok Miejskiej 

Górki, Karolinek, Niemarzyna, Dąbrowy, Konar, Topólki, Oczkowic i części Dłoni miejscowość, 

która może korzystać z sieci kanalizacyjnej.  

W wyniku realizacji inwestycji powstało 8 km sieci kanalizacyjnej, w tym 5 km kolektorów 

grawitacyjnych, 2,3 km rurociągów tłocznych oraz 180 przyłączy i 3 przepompownie ścieków. 

Tym samym długość istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Miejska Górka na koniec 

2018 roku wynosiła 57,13 km. Ilość przyłączy prowadzących do budynków wynosiła 1557 szt.  

6. Ochrona środowiska 
 

Działania gminy w obszarze ochrony klimatu i powietrza objęły szerokie spektrum 

przedsięwzięć. W kwietniu 2016 roku przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Miejska Górka, który w 2018 roku był szeroko realizowany.  

Ponadto w trosce o stan jakości powietrza gmina Miejska Górka realizowała program 

udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego 

na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.  

Realizacja zadania przedstawia się następująco:  
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7. Oświata i wychowanie 
 

W 2018 roku gmina Miejska Górka była organem prowadzącym dla następujących placówek 

oświatowych: 

 Zespół Szkół w Miejskiej Górce, 

 Zespół Szkół w Dłoni 

 Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górce, 

 Szkoła Podstawowa w Konarach, 

 Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie, 

 Przedszkole w Miejskiej Górce, 

 Przedszkole w Konarach.  

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół uczęszczało 1185 uczniów.  

 833 uczniów to uczniowie szkół podstawowych, 

 105 uczniów to uczniowie dotychczasowych klas gimnazjalnych, 

 79  uczniów to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, 

 42 uczniów to uczniowie Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych, 

 79 uczniów to uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, 

 47 uczniów to uczniowie dotychczasowych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  

LICZBA UCZNIÓ W W POSZCZEGÓ LNYCH PLACÓ WKACH 
(stan na 30 września 2018 r. – dane ze sprawozdania SIO) 

 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

  

I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w 
Miejskiej Górce 

23 474 37 53 21 99 80 49 64 71 

2. Szkoła Podstawowa w 
Konarach  

8 144 17 19 0 22 34 14 18 20 



RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKA GÓ RKA 2018 R. 
 

21 
 

 
 
 

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Miejska 

Górka uczęszczało 338 dzieci.  

 6 siedmiolatków i starszych dzieci, 

 76 sześciolatków, 

 106 pięciolatków, 

 79 czterolatków, 

 65 trzylatków, 

 6 dwulatków.  

 

3. Szkoła Podstawowa w 
Dłoni (Zespół Szkół) 

7 89 8 10 0 20 14 13 12 12 

4. Szkoła Podstawowa w 
Sobiałkowie 

8 126 10 16 8 20 23 21 15 13 

  Razem 46 833 72 98 29 161 151 97 109 116 

1. 
dotychczasowe klasy 
gimnazjalne przy BSIS w 
Miejskiej Górce  

3 64 0 0 64 

 

2. 
dotychczasowe klasy 
gimnazjalne przy SP w 
Konarach  

2 41 0 0 41 

 Razem 5 105 0 0 105      

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
(Zespół Szkół) 

3 79 26 24 29 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. 

Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych (Zespół 
Szkół) 

2 42 0 27 15 

3. 

Dotychczasowe klasy 
Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej (Zespół 
Szkół) 

2 47 0 0 47 

4. 
Branżowa Szkoła I 
Stopnia (Zespół Szkół) 

4 79 33 46 0 

  Razem 11 247 59 97 91    

  Ogółem 62 1185    
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LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH 
(stan na 30 września 2018 r. – dane ze sprawozdania SIO) 

 

 
 
W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska 

Górka pracowało 173 nauczycieli. 117 nauczycieli było zatrudnionych w pełnym wymiarze 

zajęć, a 56 nauczycieli zatrudnionych było w niepełnym wymiarze zajęć oraz 58 pracowników 

administracji i obsługi.  

 

ZATRUDNIENIE W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
(stan na 30 września 2018 r. – dane ze sprawozdania SIO) 

 
 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole Miejska 
Górka 

15,92 18 8,17 9 7,75 9 

2. Przedszkole Konary 9,69 13 6,29 9 3,40 4 

1. 3
. 

Niepubliczne 
Przedszkole TUPTUP 

brak 
danych 

brak 
danych 

7,00 7 
brak 

danych 
brak 

danych 

Razem 25,61 31 21,46 25 11,15 13 

113
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1. Szkoła Podstawowa 
w Miejskiej Górce 

51,47 56 40,97 45 10,50 11 

2. Szkoła Podstawowa 
Sobiałkowo 

18,59 27 14,29 22 4,3 5 

3. Zespół Szkół w 
Miejskiej Górce 

37,68 50 27,18 38 10,5 12 

4.  Szkoła Podstawowa 
w Konarach 

24,08 30 19,33 25 4,75 5 

5. Zespół Szkół w Dłoni 16,48 22 12,88 18 3,6 4 

6. Centrum Usług 
Wspólnych 

8 8 0 0 8,00 8 

Razem 156,30 193 114,65 148 41,65 45 

Ogółem 181,91 224 136,11 173 52,80 58 

 
 

Na 173 nauczycieli zatrudnionych w placówkach 161 nauczycieli posiadało wykształcenie 

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 10 nauczycieli posiadało 

wykształcenie wyższe zawodowe – licencjat z przygotowaniem pedagogicznym, 2 osoby 

posiadały dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, studium nauczycielskiego.  

 
STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

(stan na 30 września 2018 r. – dane ze sprawozdania SIO) 
 

 

nauczyciel stażysta 
9,83%

nauczyciel 
kontraktowy 

10,40%

nauczyciel 
mianowany 26,59%

nauczyciel 
dyplomowany

53,18%
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Od 2005 roku na gminy nałożono obowiązek wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi umowy o 

pracę w celu przygotowania zawodowego.  

W 2018 wypłacono 20 pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników na ogólna kwotę 150.484,67 zł. Dofinansowanie dotyczyło 20 młodocianych 

pracowników.  

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka uczestniczyli/ą w dwóch projektach 

unijnych. Projekt pod nazwą „CO-CREATE” jest w trakcie realizacji, natomiast projekt „Z 

wiedzą za pan brat” realizowany był w roku szkolnym 2017/2018.  

 
PROJEKT „CO-CREATE” („STAWIĆ CZOŁO OTYŁOŚCI”) 

 
Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską. Uczestniczy w nim 5 krajów europejskich: 

Polska, Norwegia, Portugalia, Holandia i Wielka Brytania. Do projektu zapraszane są jedna 

lub dwie szkoły z danego kraju. W Polsce za realizację projektu odpowiedzialni są pracownicy 

naukowi SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Filia we Wrocławiu II Wydział 

Psychologii, a wśród nich jest absolwentka Gimnazjum w Miejskiej Górce – dr Anna Banik. 

Głównym celem projektu jest utworzenie propozycji strategii mających promować zdrowsze 

odżywianie oraz aktywności fizycznej wśród młodych ludzi.  

 
PROJEKT „ Z WIEDZĄ ZA PAN BRAT” 

 
Projekt realizowany był w roku szkolnym 2017/2018. Licealiści zdobywali wiedzę i doskonalili 

umiejętności na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, matematyki, chemii i geografii 

(50 godzin każda grupa). Dodatkowo dla uczniów odbywały się zajęcia z doradztwa 

zawodowego (5 godzin). Projekt „Z wiedzą za pan brat. Kompleksowy system wsparcia 

dwóch Liceów ogólnokształcących z powiatu rawickiego” realizowany był przez Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Szkoła otrzymała wyposażenie dla uczniów 

wymagających specjalnych metod pracy (uczniowie z opinią lub orzeczeniem): pomoce 

dydaktyczne, gry planszowe, ćwiczenia, podręczniki specjalistyczne. W ramach projektu 

wyposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownię chemiczną i matematyczną.  
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WYDATKI OŚWIATOWE W 2018 ROKU  

RAZEM SUBWENCJA OŚWIATOWA I DOTACJE 11 947 529,94 

OŚWIATOWA SUBWENCJA OGÓLNA  NA 2018 ROK 11 341 306,97 

w tym:      
1 088 386,00 

na specjalną organizację nauki i metod pracy 

OTRZYMANA DOTACJA CELOWA DO WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO 

305 510,00 

OTRZYMANA DOTACJA PODRĘCZNIKOWA 106 266,87 

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE I WYŻYW. 

194 446,10 

RAZEM WYDATKI WYKONANE ZA 2018 15 389 264,63 

WYDATKI WYKONANE SUBWENCJONOWANE RAZEM 12 301 148,12 

w tym:     
 

75085 Centrum Usług Wspólnych 690 710,54 

80101 Szkoły Podstawowe 6 365 499,18 

80110 Gimnazja 1 321 074,91 

80120 Licea Ogólnokształcące 722 825,11 

80130 Zasadnicze Szkoły Zawodowe 301 030,39 

80117 Szkoły branżowe   647 181,18 

80146 Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli 51 297,72 

80148 Stołówka Szkoła 295 384,60 

80150 Specjalne metody pracy szkoły (podstawowe) 585 010,94 

80152 
Specjalne metody pracy szkoły                           
(Gim, LO, ZSZ) 

449 521,19 

80149 Specjalne metody pracy (oddziały i przedszkola) 1 073,67 

80149 
Niepubliczne przedszkola (dzieci 
niepełnosprawne) TUPTUP 

804 488,69 

80195 Opłaty za kursy ZSZ 66 050,00 
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WYDATKI WYKONANE NIESUBWENCJONOWANE RAZEM 3 088 116,51 

w tym:     
 

80103 Oddziały przedszkolne 314 896,50 

80104 Przedszkola 1 614 768,62 

80113 Dowozy szkolne 418 588,56 

80148 Stołówki przedszkole 178 823,91 

80104 
Dotacje do przedszkoli niepublicznych (dzieci 
pełnosprawne) TUPTUP 

397 592,62 

80104 
Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli (inne 
gminy Rawicz) za naszych mieszkańców 

88 585,30 

80103 
Wpłaty do Edukacyjnego Związku 
Międzygminnego Gostkowo - Niepart 

74 861,00 

 

 
8. Pomoc społeczna 

 

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Miejska 

Górka jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności jest zaspokajanie niezbędnych 

potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości 

doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem, a także zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji. Do zadań pomocy 

społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, rozwój 

i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy.  

Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby 

ubogie i osoby podwyższonego ryzyka. System pomocy społecznej w gminie objął wsparciem  

451 osób, co stanowi 4,75% mieszkańców gminy. Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 

roku wyniosła 910.404,00 zł.  

POWODY PRZYZNANIA POMOCY 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 
 

12 42 

Bezdomność 
 

3 3 

Potrzeba  ochrony 16 90 
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macierzyństwa 

Bezrobocie 
 

61 161 

Niepełnosprawność 
 

64 103 

Długotrwała choroba 
 

94 202 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – 

wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

 
22 

 
99 

Przemoc w rodzinie 
 

2 6 

Alkoholizm 
 

1 5 

Trudność w przystosowaniu 
do życia po opuszczenia 

zakładu karnego 

1 1 

Zdarzenie losowe 
 

2 4 

  

System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić 

wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Na 

ten cel w 2018 roku wydano 3.416.841,00 zł. 

W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu 

alimentacyjnego. W 2018 roku wypłacono 352 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

kwotę 137.300,00 zł.   

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „500+”. Ze świadczenia 

wychowawczego w gminie Miejska Górka skorzystało 1184 dzieci.  Kwota wypłaconych 

świadczeń za rok 2018 wynosi 7.101.591,00 zł.  

Kwota wypłaconych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” wyniosła 

406.800,00 zł. Świadczenie wypłacono 1356 osobom.  

Dodatki mieszkaniowe, czyli świadczenie pieniężne wypłacone przez gminę osobom w 

trudnej sytuacji finansowej, służące dofinansowaniu do wydatków ponoszonych w związku z 

zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. W roku 2018 wypłacono 34 dodatki mieszkaniowe. 

Wartość przyznanych dodatków wyniosła: 4.719,56 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje założenia o Karcie Dużej Rodziny. Karta przysługuje 

każdemu członkowi rodziny wielodzietnej i upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie 
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całego kraju w miejscach oznaczonych znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” i 

specjalnym logo.  W 2018 roku przyznano 55 Kart Dużej Rodziny.   

Dodatkowo w listopadzie 2018 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górka, przystąpiliśmy do programu 

Wielkopolska Karta Rodziny.  

Stypendia socjalne to forma pomocy materialnej udzielanej uczniom w celu zmniejszenia 

różnic w dostępie do edukacji. Umożliwia pokonywanie barier w dostępie do edukacji 

wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspiera edukację uczniów 

zdolnych.  

 

Liczba uczniów, 

którym wypłacono 

świadczenie 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

Liczba decyzji 

przyznających 

stypendium 

Liczba decyzji 

odmawiających 

stypendium 

 

81 

 

73.893,78 zł 

 

81 

 

15 

 

9. Kultura 
 

Działalność kulturalna w mieście prowadzona jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 

Lokalnej, który jest samorządową instytucją kultury. 

Celem statutowym OKSiAL jest upowszechnianie i chronienie kultury, jak również 

pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do współtworzenia jej wartości oraz 

aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jedną z form działalności instytucji jest 

edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Warto dodać, że OKSiAL zarządza obiektami sportowymi funkcjonującymi na terenie gminy. 

Są to: kompleks boisk ORLIK znajdujący się w pobliżu siedziby instytucji oraz boisko 

wielofunkcyjne położone przy Zespole Szkół. Poza tym w mieście udostępnia 2 korty 

tenisowe i skatepark. Pod opieką instytucji są także boiska wielofunkcyjne w Konarach i Dłoni. 

Ośrodek Kultury jest również administratorem ośmiu placów zabaw. W 2018 roku  OKSiAL 

został administratorem nowo wybudowanej hali widowiskowo – sportowej w Miejskiej 

Górce.  
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NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY 2018: 

„FESTIWAL WIEPRZOWINY, CZYLI ZDROWE, PYSZNE I NASZE!” 

21 kwietnia 2018 roku w Domu Strażaka w Dłoni odbył się „I Festiwal Wieprzowiny - zdrowe, 

pyszne, nasze...". Jego organizatorami byli Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak, 

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dłoni. 

Głównym punktem imprezy była prezentacja 15 stołów z potrawami z wieprzowiny 

przygotowanych przez koła gospodyń i organizacje społeczne działające w gminie. 

Wydarzeniu towarzyszyły występy estradowe zespołów lokalnych i regionalnych. Na licznych 

stoiskach swoje wytwory pokazały firmy gastronomiczne i twórcy rękodzieła. Organizatorzy 

na Festiwalu gościli delegacje partnerskich gmin Miejskiej Górki z Czech i Węgier. 

„NA SPORTOWO Z JANEM PAWŁEM II” 2018 r. 

Impreza odbyła się  1 maja na miejskogóreckim Stadionie Miejskim.  Podczas majówki odbyły 

się sportowe konkurencje, podczas których można było spróbować swych sił w biegach na 

krótkich i długich dystansach oraz wziąć udział w marszu nordic  walking.  

Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce 

we współpracy z Parafią Miejska Górka, Uniwersytetem II Wieku 45 +, Stowarzyszeniem 

"Żyjmy z Humorem". Patronat honorowy objął Burmistrz Karol Skrzypczak. 

DNI MIEJSKIEJ GÓ RKI 

Dni Miejskiej Górki odbyły się w dniach 7 i 8 lipca 2018 r. Dostarczyły wielu atrakcji i 

artystycznych wrażeń mieszkańcom miasta oraz gościom przybyłym z bliska i z daleka, 

między innymi z partnerskich gmin Dobruška w Czechach i Ábrahámhegy na Węgrzech. W 

festynach, które odbyły się na stadionie miejskim, uczestniczyły tysiące ludzi. Najwięcej osób 

zgromadziły koncerty gwiazd - zespołu IRA i znakomitej wokalistki, kompozytorki i autorki 

tekstów Kasi Kowalskiej 

 

Niezwykle atrakcyjne były programy imprez plenerowych. Na scenie wystąpili wykonawcy  

i zespoły prezentujące różne gatunki muzyczne – pop, rock czy disco polo. 

Organizatorami obchodów święta miasta byli Burmistrz Miejskiej Górki, oraz Ośrodek Kultury, 

Sportu i Aktywności Lokalnej, przy współpracy organizacji społecznych działających w gminie.  

DOŻYNKI GMINNE 

Dożynki odbyły się dnia 2 września 2018 r. Część obrzędową uświetniły występy grup 

śpiewaczych z miejskogóreckiej gminy oraz Zespołu Tańca Ludowego „Kosynierzy” z Jankowa 

Przygodzkiego. Wystąpiły także miejskogóreckie Koło Śpiewu im. B. Dembińskiego oraz 

zespół „Kolorowe Gitary, wykonujący przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron. 
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Największym zainteresowaniem cieszył się koncert znanego polskiego wokalisty Michała 

Wiśniewskiego. 

OTWARTE TARGI „ZE SPIŻARNI WIEJSKIEJ GOSPODYNI DO UNII” 

7 października 2018 roku w Domu Strażaka w Dłoni odbyły się „Otwarte Targi", podczas 

których zaprezentowanych zostało osiemnaście „spiżarni wiejskich", przygotowanych przez 

koła gospodyń z Sobiałkowa, Konar, Gostkowa, Kołaczkowic, Roszkowa, Dłoni, Oczkowic, 

Topólki, Dąbrowy, Piasków-Zalesia, Niemarzyna, Woszczkowa i Rzyczkowa, stowarzyszeń 

Żyjmy z Humorem i Uniwersytet Drugiego wieku 45+, Klubu Seniora oraz przedstawicieli 

Ukrainy. Zgromadzone oraz prezentowane produkty, które powstały według dawnych 

przepisów, można było degustować.  

Na targach zaprezentowali się także lokalni artyści i rzemieślnicy, wytwórcy produktów 

tradycyjnej żywności: wędlin, wyrobów cukierniczych, sera, miodu i wielu innych. W części 

artystycznej wystąpiły: Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic, Zespoły 

Śpiewacze działające przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Orkiestra Dęta 

Miejska Górka. 

Impreza została zorganizowana przez miejskogórecki Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 

Lokalnej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Dofinansowanie imprezy wyniosło: 18 790, 89 zł. 

10. Współpraca zagraniczna 
 

Pierwszą umowę partnerską Gmina Miejska Górka podpisała w roku 2008 z czeską Dobrušką.  

W 2009 r. zawiązała partnerstwo z Turbiw na Ukrainie. Kilkanaście lat później, bo w roku 

2015 r. oficjalna umowa partnerska połączyła Miejską Górkę i węgierską Ábrahámhegy. 

Od tego czasu relacje pomiędzy partnerskimi miastami stale są pielęgnowane 

i podtrzymywane. Współpraca kulturalna, gospodarcza i turystyczna, poznanie historii i 

tradycji obydwu społeczeństw oraz wymiana doświadczeń i kontaktów z zakresu działalności 

samorządowej, oświaty czy sportu z roku na rok nabiera coraz większego tempa. Świadczy 

o tym między innymi wzajemny  udział w organizowanych przez nasze gminy dniach miasta 

oraz najważniejszych corocznych uroczystościach. 

W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy gminami  odbyło się już kilka spotkań. 

Przedstawiciele gminy Miejska Górka gościli nad Balatonem w styczniu 2018 r. Kolejna wizyta 

na Węgrzech odbyła się w lipcu tego roku, gdzie delegacja sportowców Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Ju-Jitsu i Judo, w ramach współpracy i międzynarodowej wymiany sportowej 

wyjechała do Ábrahámhegy. Młodzi sportowcy, pod opieką trenera Arnolda Ratajskiego, 

podczas tygodniowego pobytu zwiedzili „Balaton” oraz ciekawe atrakcje turystyczne jak: 

Szigliergeti var- malowniczo położone ruiny zamku czy miasteczko Revulop. Ostatni wyjazd 
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naszej delegacji na Węgry odbył się we wrześniu, gdzie blisko 50-osobowa grupa z Miejskiej 

Górki została zaproszona na obchodzony przez mieszkańców Ábrahámhegy Festiwal Murci, 

czyli  święto winobrania. 

We wrześniu 2018 r. zaproszenie do udziału w najważniejszych uroczystościach miasta 

otrzymaliśmy od czeskiej Dobruški. Miejskogórecka delegacja uczestniczyła w dwudniowych 

obchodach patrona ich miasta - św. Wacława. 

W ramach zawiązanego partnerstwa na zaproszenie Burmistrza Miejskiej Górki delegacje  

z Ábrahámhegy i Dobruški w 2018 r. trzykrotnie przyjechały do Miejskiej Górki. Uczestniczyły  

w organizowanym przez nas Festiwalu Wieprzowiny, Dniach Miejskiej Górki oraz Dożynkach 

Gminnych. Podczas imprez nasi zagraniczni goście prezentowali swoje czeskie i węgierskie 

obyczaje i tradycje. Często częstowali swoimi regionalnymi specjałami – węgierską 

tradycyjną zupą oraz czeskim piwem „Rampušák” z Dobruški, opartym na tradycyjnej 

recepturze. 

11. Nagrody 
 

W 2018 r. po raz kolejny nasza gmina otrzymała wyróżnienie w najbardziej prestiżowym 

rankingu, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Miejska Górka znalazła się w gronie 

najlepszych polskich samorządów, zajmując wysokie 49. miejsce w kategorii gmin miejsko-

wiejskich. Wcześniej  laureatami tego konkursu była także w 2006, 2008, 2012, 2013 oraz 

2014 roku.  

W rankingu wyróżnione zostały te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, 

rozwój przedsiębiorczości, przeciwdziałają zjawiskom niekorzystnym w środowisku, a także 

podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych. 

Kapituła Rankingu "Rzeczpospolitej" składała się z uznanych ekspertów wielu dziedzin życia 

społecznego - samorządowców i polityków. Najlepsze gminy i miasta w Polsce oceniali m.in.: 

Jerzy Buzek - były premier RP, europoseł, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 

Bogusław Chrabota - redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita", Teresa Czerwińska - 

minister finansów czy Anna Cieślak-Wróblewska - redaktor dziennika "Rzeczpospolita”.  

 

III. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  
 

Mieszkańcy Miejskiej Górki to mieszkańcy aktywni. Uczestniczą w życiu kulturalnym, 

sportowym i ekonomicznym gminy.   

Co roku gmina Miejska Górka ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promowania turystyki rowerowej, kultury, sztuki, 
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ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony środowiska, a także nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania. 

W konkursach biorą udział organizacje pozarządowe, które czynnie uczestniczą w życiu 

kulturalnym, sportowym oraz aktywizują lokalną społeczność. 

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Nazwa zadania Nazwa podmiotu 

realizującego zadania 

Kwota przyznanej 

dotacji 

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB 

DOROSŁYCH 

 

 

1. 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w zakresie gry 

w piłkę nożną 

Klub Sportowy „SPARTA” 

w Miejskiej Górce 

 

190.000,00  

 

 

2. 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w zakresie gry 

w baseball 

Towarzystwo Sympatyków 

Baseballu „Demony” w 

Miejskiej Górce 

 

55.000,00  

 

3. 

Prowadzenie zajęć i 

organizowanie imprez 

sportowych w Ju Jitsu i Judo 

Uczniowski Klub Sportowy 

„JU- JITU i JUDO” 

w Miejskiej Górce 

 

15.000,00  

 

4. 

Prowadzenie zajęć i 

organizowanie imprez w szachy i 

warcaby 

Uczniowski Klub 

Szachowo-Warcabowy 

„PAT” w Miejskiej Górce 

 

8.000,00  

 

5. 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w kategorii 

pojazdów jednośladowych 

Klub Sportowy MXMG w 

Miejskiej Górce 

 

10.000,00  

 

ORGANIZOWANIE I PROMOWANIE TURYSTYKI ROWEROWEJ 

 

 

1. 

Organizowanie i promowanie 

turystyki 

Towarzystwo Turystyczne 

„TRAMP” 

w Miejskiej Górce 

 

7.000,00  

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI MAJĄCE 

SZCZEGÓ LNIE NA CELU WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ GMINY MIEJSKA GÓ RKA 

ORAZ PROMOCJĘ LOKALNYCH TWÓRCÓW 
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1. 

Prowadzenie Orkiestry Dętej w 

Miejskiej Górce 

Stowarzyszenie „Orkiestra 

Dęta Miejska Górka” w 

Miejskiej Górce 

 

45.000,00  

 

DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

1. 

Uprawianie wędkarstwa i 

organizowanie imprez 

rekreacyjnych 

Miejskogóreckie 

Stowarzyszenie 

Wędkarskie „OKOŃ” 

 

11.000,00  

 

NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

 

1. 

Prowadzenie działalności 

edukacyjnej dla osób dorosłych 

Stowarzyszenie 

„Uniwersytet Drugiego 

Wieku”  w Miejskiej Górce 

 

15.000,00  

 

Od 2010 roku w gminie Miejska Górka funkcjonuje fundusz sołecki. Jest to forma budżetu 

partycypacyjnego, wykorzystywanego głównie na terenach wiejskich. Obliczane na 

podstawie ustawy środki finansowe są przekazywane do dyspozycji poszczególnym 

sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet 

państwa.  

Przedsięwzięcia, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na terenie gminy Miejska 

Górka to:  

 • doposażanie świetlic wiejskich,  

• doposażanie placów zabaw , 

• budowa oraz remont gminnych dróg i chodników, 

 • budowa punktów oświetleniowych,  

• wspieranie inicjatyw społecznych, m.in. organizacja festynów rodzinnych, dożynek czy 

imprez integracyjnych mieszkańców.  

W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na  łączną 

kwotę 289.124,17 zł.  
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WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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