RAPORT O STANIE

GMINY DORUCHÓW
ZA ROK 2021

Doruchów, 2021-05-07
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WPROWADZENIE
Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku
z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 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.).
Obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
uwzględniając realizację:
a)

polityk,

b)

programów,

c)

strategii

d)

uchwał rady gminy,

e)

budżetu obywatelskiego.

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada
wójt, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, dlatego też przeprowadza
się je w terminie do 30 czerwca. W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli
zabierać głos radni, a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby
uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana
została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada
postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie
gminy rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności
organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych
informacji członkom organu stanowiącego.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,
a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu.
W raporcie nie należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani
panującej w niej sytuacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej.
Zgodnie z
informacje
dokument
informacji,

ustawą o samorządzie gminnym w raporcie zamieszcza się wyłącznie
dotyczące działalności wójta w roku poprzedzającym rok, w którym
ten jest przedstawiony. Raport powinien zawierać trzy kategorie
które muszą znaleźć się w każdym dokumencie tego rodzaju:
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1)
informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do
których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ
wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych),
2)

informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego,

3)

informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego.

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym Wójt Gminy Doruchów przedstawia Radzie Gminy Doruchów raport o stanie
Gminy Doruchów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Doruchów jest jedną z gmin powiatu ostrzeszowskiego w województwie
wielkopolskim. Leży na wydmach polodowcowych w środkowej części niecki
nazwanej Niecką Doruchowską. Wchodzi ona 1/5 w skład Kotliny Grabowskiej, która
obejmuje lewy – rozpoczynający się w okolicy Wyszanowa i prawy, od Bolesławca –
bieg środkowej Prosny. Gmina Doruchów graniczy z gminami: Grabów nad Prosną,
Galewice, Wieruszów, Kępno, Ostrzeszów. Gmina Doruchów to obszar o pow. 99,33
km², w tym: użytki rolne stanowią - 63% a użytki leśne - 29%.
Pierwsza wzmianka o Doruchowie pochodzi z 1213. Była to wówczas wieś szlachecka.
W XIV i XV wieku istniały w Doruchowie huty żelaza, do których dostarczano lokalnie
wydobywaną rudę żelaza. . Do XIX wieku znajdował się ośrodek hutnictwa żelaza na
lokalną skalę, a do 1852 funkcjonowała również kopalnia wapienia.
Podczas Powstania wielkopolskiego we wsi Doruchów przebywał sztab Frontu
Południowego, w ramach którego walczył 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich,
dowodzony przez Stanisława Thiela. W pierwszych dniach II wojny światowej
żołnierze Wermachtu rozstrzelali 34 mieszkańców Torzeńca. W miejscu zbiorowego
mordu władze gminy zorganizowały Izbę Pamięci. Od początku okupacji na
mieszkańców okolicy spadły represje w postaci aresztowań, wywłaszczeń, wywozów
na roboty do Rzeszy. Przystąpiono do niemczenia polskich nazw miejscowości i ulic,
zlikwidowano wszelkie polskie symbole narodowe, zamknięto większość kościołów
katolickich, przeznaczając dla ludności polskiej tylko dwa: w Mikstacie i Doruchowie.
Gminę Doruchów utworzono 1 sierpnia 1934 roku, co przyczyniło się do znacznego
rozwoju wsi. Z dniem 1 października 1954 roku obszar zniesionej kilka dni wcześniej
gminy Doruchów wszedł w skład ówczesnego powiatu ostrzeszowskiego.
Doruchów i jego okolice oprócz bogatej historii mogą poszczycić się sporą ilością
obiektów zabytkowych, pomników przyrody, a także rezerwatami unikatowych roślin.
Przy drodze do Tokarzewa, wznosi się tzw. Wzgórze Czarownic, według tradycji
miejsce spalenia 14 kobiet, niewinnie posądzonych o konszachty siłami nieczystymi.
Był to proces najbardziej nagłośniony, w wyniku czego sejm 1776 roku zniósł karę
śmierci za oskarżenie o czary.
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Gmina Doruchów jest typową gminą wiejską, gdzie głównym obszarem działalności
jest rolnictwo. Gmina Doruchów liczy około 600 gospodarstw rolnych. Przeważają
gospodarstwa małe do 10 ha. W ogólnej powierzchni zasiewów obecnie dominuje
uprawa zbóż i kukurydzy. Jeśli chodzi o hodowlę to przeważa hodowla bydła i trzody
chlewnej.

LUDNOŚĆ
Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Doruchów na dzień;
31.12.2021r.

Lp. Nazwa
sołectwa

LICZBA MIESZKAŃCÓW
w tym
stałych
mężczyzn
kobiet

Rok
OGÓŁEM

czasowych

1. Doruchów I

2021

2071

1020

1051

2051

20

2. Doruchów II

2021

563

261

302

557

6

3. Godziętowy

2021

419

220

199

418

1

4. Plugawice

2021

211

105

106

209

2

5. Przytocznica

2021

366

187

179

357

9

Skarydzew

2021

440

232

208

436

4

7. Stara Kuźnica

2021

387

200

187

386

1

8. Tokarzew

2021

305

149

156

302

3

9. Torzeniec

2021

668

347

321

646

22

2021

5430

2721

2709

5362

68

6.

RAZEM

URODZENIA
2017
2018
2019
2020

-

53
62
72
65

30
36
35
30

kobiet
kobiet
kobiet
kobiet

23
26
37
35
4

mężczyzn
mężczyzn
mężczyzn
mężczyzn

2021 - 53

26 Kobiet

27 mężczyzn

20
25
22
30
16

23
27
23
30
34

ZGONY
2017
2018
2019
2020
2021

-

43
52
45
60
50

kobiet
kobiet
kobiet
kobiet
kobiet
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mężczyzn
mężczyzn
mężczyzn
mężczyzn
mężczyzn

URZĄD GMINY W DORUCHOWIE
Wójt Gminy jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5lat.
Jest
organem wykonawczym gminy, który - zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym - odpowiada za wykonywanie uchwał rady gminy.
Działa na podstawie przepisów prawa i odpowiada między innymi za :
➢ przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
➢ opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym
w przepisacho zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
➢ określanie sposobu wykonywania uchwał;
➢ gospodarowanie mieniem komunalnym;
➢ wykonywanie budżetu;
➢ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych;
➢ przygotowanie projektu budżetu gminy;
➢ ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
➢ informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu
budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz
wykorzystywaniu środków budżetowych;
➢ dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków,
w zakresie, do którego posiada upoważnienie;
➢ dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie
decyzjio wydatkowaniu środków.
Wójt kieruje również bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na
zewnątrz. Jest także zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników
urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Istotna część działalności Wójta w obszarze realizacji zadań własnych
gminy odbywa się poprzez wydawanie zarządzeń. W 2021 roku Wójt wydał
59 zarządzeń.
Zarządzenia Wójta Gminy Doruchów wydane w 2021r.
w rozbiciu na obszary tematyczne
Obszar
tematyczny
Zarządzanie majątkiem
Finanse
Organizacja Urzędu Gminy
Oświata
Pomoc społeczna
Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów
Kultura, sport, turystyka
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Liczba
zarządzeń
2
23
20
6
4
2
2

Suma

59

Funkcję Wójta Gminy Doruchów
od 5 listopada 2018 r.
sprawuje nadal Urszula Kowalińska

STRUKTURA SAMORZĄDU
Przewodnicząca Rady Gminy w Doruchowie – Renata Płonka
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Doruchowie – Bartosz Piasecki
Skład Komisji:
Komisja oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw socjalnych.
1. Biel Wioletta- Przewodnicząca
2. Kempa Andrzej
3. Kuchta Sławomir
4. Mądrzejewska Maria
5. Niełacny Florian
6. Owczarek Zenon – Zastępca Przewodniczącej
7. Przybył Renata
Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.
1. Owczarek Zenon – Przewodniczący
2. Fras Paweł
3. Dytfeld Henryk
4. Kempa Andrzej - Zastępca Przewodniczącego
5. Konarski Karol
6. Piasecki Bartosz
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, spraw obywatelskich
i samorządowych.
1. Niełacny Florian - Przewodniczący
2. Biel Wioletta
3. Dytfeld Henryk- Zastępca Przewodniczącego
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4. Musiała Katarzyna
5. Pustkowska Agnieszka
6. Zimoch Dariusz
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Doruchowie
1.
2.
3.
4.

Fras Paweł - Przewodniczący
Pustkowska Agnieszka
Kuchta Sławomir
Konarski Karol

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Doruchowie.
1.
2.
3.
4.

Przybył Renata - Przewodnicząca
Mądrzejewska Maria
Musiała Katarzyna
Zimoch Dariusz

Gmina Doruchów podzielona jest na 9 sołectw:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sołectwo
Sołectwo
Sołectwo
Sołectwo
Sołectwo
Sołectwo
Sołectwo
Sołectwo
Sołectwo

Doruchów I
Doruchów II
Godziętowy
Plugawice
Przytocznica
Skarydzew
Tokarzew
Torzeniec
Stara Kuźnica

-

Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys

Damian Lis
Piotr Kupczyk
Eugeniusz Janicki
Anna Świątek
Dorota Małolepsza
Daniel Rospęk
Wincenty Mazur
Florian Niełacny
Wioletta Biel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE GMINY DORUCHÓW

Liczba przedsiębiorców działających na terenie gminy to 327 podmiotów, w tym 76
przedsiębiorstw z czasowo zwieszoną działalnością, 12 podmiotów jest prowadzonych
w formie spółki/spółki cywilnej. W roku 2021 zostało zarejestrowanych 41 nowych
przedsiębiorstw, wykreślono 8 podmiotów a 22 firmy zostały zawieszone.
Liczba przedsiębiorców pod względem głównego /przeważającego rodzaju
wykonywanej działalności :
•

działalność usługowa wspomagająca rolnictwo -
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• produkcja wyrobów tartacznych, opakowań z drewna pozostałych
wyrobów z drewna – 6
8

• produkcja pozostałych mebli – 10
• roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych – 12
• wykonywane instalacji elektrycznych – 11
• wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych – 10
• tynkowanie – 6
• posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian -5
• malowanie i szklenie -8
• wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 13
• wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- 12
• pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane – 11
• konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem
motocykli – 10
• Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego
wyposażenia - 7
• transport drogowy towarów – 9
• fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 10
• działalność w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego – 5
• sprzedaż detaliczna w sklepach z przewagą żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych – 9
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet - 8

9

NAJLICZNIEJSZE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Doruchów
w roku 2021
Zaangażowanie Wójta Gminy Doruchów w inicjatywy
szczeblu lokalnym, powiatowym i regionalnym w 2021r.:
1. Wielokrotne spotkania robocze w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, oraz
wizyty Wicemarszałków na trenie gminy Doruchów,
2. Spotkania i narady ze Wojewodą, Starostą powiatowym w sprawie omówienia
zagadnień dot. publicznego transportu zbiorowego oraz
programu
intensyfikacji szczepień przeciwko COVID-19
3. Udział w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez koła gospodyń
wiejskich, ochotnicze straże pożarne oraz warsztaty terapii zajęciowej,
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środowiskowy dom samopomocy oraz szkoły podstawowe z terenu gminy
Doruchów
4. Udział w naradach i spotkaniach KP Państwowej Straży Pożarnej oraz
Komendy Policji w Ostrzeszowie
5. Pomoc w zorganizowaniu przez KGW akcji w ramach programu „szczepmy się
„
6. Realizacja i nadzór inwestycji przy ośrodku zdrowia w Doruchowie, polegająca
na budowie parkingu, podjazdu dla niepełnosprawnych wykonywaną przez
firmę PROJEKTOBUD z Kępna,
7. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę oczyszczalni ścieków – część komunalnej
8. Spotkanie z przedstawicielem firmy EUROMATPOL w sprawie transportu
publicznego
9. Objęcie honorowym patronatem akcji Szlachetna Paczka 2021
10. Realizacja zadania" Remont stołówki szkolnej wraz z zakupem wyposażenia
kuchni w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie"
11. Robocze spotkanie z kierownik WZDW ostrów wielkopolski w sprawie remontu
drogi wojewódzkiej nr 450
12. Udział w Gali Wielkopolski Rolnik Roku w Poznaniu
13. Udział w Obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
14. Udział we wspólnego proteście przeciwko podwyżkom gazu w Tarnowie
Podgórnym
15. Udział w spotkaniach konsultacyjnych dla inwestycji kolejowych
zorganizowanym
przez
MULTICONSULT
dot.
Centralnego
Portu
Komunikacyjnego
16. Udział w Zjeździe Gminnym Związku OSP RP w Doruchowie
17. Złożenie
okolicznościowych
wiązanek
kwiatów
pod
Pomnikiem
pomordowanych w m. Torzeniec z okazji Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
18. Sadzenia drzew miododajnych na terenie gminy Doruchów
19. Udział w obchodach z okazji Dnia nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych
na terenie gminy Doruchów
20. Podpisanie umów z Panem Wojewodą na realizacje budowy dróg
finansowanych z Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
21. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Doruchów
22. Zakończenie i odbiór remontu sali Domu Ludowego w Godziętowach.
23. Udział w Walnych Zgromadzeniach Spółki ZZO Olszowa oraz Spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe – Kalisz, a także GS Doruchów oraz SKR
Doruchów
24. Spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Doruchów z okazji Dnia Sołtysa,
25. Zorganizowanie obchodów 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej
w Torzeńcu
26. Uczestnictwo w Rowerowej Sztafecie Pokoju upamiętniającej wybuch II wojny
światowej,
27. Zakończenie zadania "Remont drogi gminnej Rudniczysko-Torzeniec-Tonia
w miejscowości Torzeniec-etap II"
28. Realizacji projektu pn. "Publiczny Internet w Gminie Doruchów"
29. Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Doruchowie
˝Od najmłodszych lat uczymy się dbać o środowisko
30. Udział w I turnieju sołectw zorganizowanym przez sołectwo Doruchów II w
msc. Wrzosy
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31. Udział w Narodowym czytaniu zorganizowanym przez bibliotekę publiczną
w Doruchowie
32. Konsultacje w sprawie strategii rozwoju Gminy Doruchów
33. Udział w Dożynkach powiatowo- gminnych w Kraszewicach
34. Rozstrzygnięcie Konkursu na czempionów powiatu w dziedzinie sportu – udział
w Kapitule i wręczeniu wyróżnień w Ostrzeszowie
35. Spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim w Zaniemyślu celem odbioru promesy
na dofinansowanie dróg gminnych na terenach wsi popegeerowskich
36. Opracowania projektów rozbudowy kanalizacji w Doruchowie
37. Organizacja Jubileuszy Par małżeńskich w Doruchowie
38. Udział w Konferencji zorganizowanej przez marszałka województwa w
Krotoszynie w sprawie marnowania żywności
39. Wizyty w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska w Kaliszu w sprawie
umorzenia kar dot. oczyszczalni ścieków
40. Spotkanie z doruchowskimi harcerzami w sprawie otrzymania pomieszczeń
na harcówkę
41. Udział w uroczystościach 35 lecia powstania Zespołu Folklorystycznego
Doruchowianie
42. Udział w spotkaniu Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi w Łęce Opatowskiej
43. Udział w Estradzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Doruchowie
44. Udział w obchodach 30-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie
45. Odbiór Remont drogi gminnej w miejscowości Wrzosy
46. Zakończenie remontu przepustu i drogi Doruchów -Tokarzew
47. Zakończenie i odbiór przebudowy oświetlenia w Doruchowie – 68 szt. lamp
typu led.
48. Udział w obchodach 77 rocznicy dekonspiracji bunkra żołnierzy Armii Krajowej
w Wygodzie Tokarskiej
49. Organizacja Jarmarku Świątecznego w Doruchowie
50. Wielokrotny udział w komisjach i sesjach Rady Gminy m.in. w sprawie
realizacji inwestycji w Gminie Doruchów.

Realizacja strategii, polityk i programów
W 2021 r. w Gminie Doruchów
strategie, polityki i programy:

realizowane

były

następujące

1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Doruchów na lata 2021 – 2026
2. Gminny program wspierania rodziny na lata 2021 – 2023
3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie
2021
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
na 2021
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5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Doruchów na rok 2021
7. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Doruchów na
lata 2021 - 2026
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1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Doruchów na lata 2021 – 2026
1.1.

Uwagi ogólne

Zasadniczym zadaniem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Doruchów na lata 2021 – 2026 było
zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie
i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Gmina Doruchów realizowała program
poprzez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Doruchów. Został on powołany
Zarządzeniem Nr 35/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Wójta Gminy Doruchów na
podstawie uchwały nr XXI/115/2020 Rady Gminy Doruchów z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Program realizowany jest przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie,
placówki oświatowe z terenu gminy Doruchów, Gminną Komisje Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Doruchowie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w
Ostrzeszowie, Prokuraturę Rejonową w Ostrzeszowie, Komisariat Policji w Grabowie
nad Prosną, a także przedstawicielami służby zdrowia w Doruchowie.
W programie określono podstawowe obszary zawierające kierunki działań, a także
sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców.
1) Profilaktyka:
– obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin
zagrożonych przemocą w rodzinie.
2) Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
– obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do kobiet,
dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób
starszych, osób niepełnosprawnych).
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3) Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie:
– obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do
właściwych służb zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące
przemoc.
4) Podniesienie kompetencji służb:
– obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do
właściwych służb zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące
przemoc.
1.2. Uwagi szczegółowe
Głównym celem programu było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz
ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
W 2021 r. Gmina Doruchów określiła następujące cele szczegółowe:
1) zintensyfikowanie działań
przemocy w rodzinie,

profilaktycznych

2) zwiększenie dostępności i skuteczności
dotkniętych przemocą w rodzinie,

w

zakresie

ochrony

oraz

przeciwdziałania
wsparcia

osób

3) zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie,
4) zwiększenie poziomu kompetencji służb realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cele realizowane były poprzez następujące działania:
a) uprzedzające – diagnoza, informacja i edukacja kierowane do ogółu
mieszkańców gminy oraz do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem
osobom potrzebującym. Zadanie realizowano poprzez:

−
−

diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, ustalenie odsetka rodzin
zagrożonych przemocą w rodzinie, rejestrowanie przypadków przemocy w
rodzinie.
prowadzenie lokalnych kampanii społecznych, informacyjnych –
o przemocy domowej i możliwościach uzyskania pomocy poprzez media
lub przyłączenie się do ogólnopolskiej kampanii. W 2021 roku w
środowisku lokalnym realizowana była kampania ulotkowa i plakatowa pt:
„Reaguj na przemoc” kierowana do mieszkańców gminy. Dbając o
edukacje w zakresie przemocy zorganizowano szkolenie dla członków
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

−

opracowywanie i rozpowszechnianie w miejscach publicznych:
informatorów, ulotek, broszur, plakatów o formach i zakresie pomocy
świadczonej rodzinom w kryzysie.

−

rozwój poradnictwa indywidualnego i grupowego.
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−

prowadzenie
i młodzieży.

działalności

edukacyjno

–

−

opracowanie i realizacja
przeciwdziałania przemocy,

−

organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla przedstawicieli instytucji
i organizacji pozarządowych tworzących lokalny system przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

programów

informacyjnej

profilaktycznych

dla
w

dzieci
zakresie

b) interwencyjne – zadania opiekuńcze kierowane do osób doznających przemocy
w rodzinie oraz pouczające i izolujące kierowane do osób stosujących przemoc
w rodzinie. Zadania realizowano poprzez:
− zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób
dotkniętych przemocą w rodzinie,
− rozwój sieci podmiotów wspierających osoby doświadczające przemocy
w rodzinie,
− prowadzenie punktu informacyjno
dotkniętych przemocą w rodzinie,

–

konsultacyjnego

dla

osób

− wspieranie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego,
−

rozpowszechnianie informacji o placówkach wspierających
udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą,

i

− stosowanie procedury „Niebieskiej Karty ”przez uprawnione służby.
W roku 2021 wdrożono procedury „Niebieskiej karty” dla 13 rodzin, w
tym 17 osób, którym udzielono pomocy.
− zapewnienie
przemocy,

bezpiecznego

schronienia

osobom

doświadczającym

− aktywizowanie najbliższego otoczenia, włączanie osób bliskich –
krewnych, przyjaciół, sąsiadów i innych do sieci wsparcia,
− upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania
pomocy osobom dotkniętym przemocą: medycznej, psychologicznej,
prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej. W 2021 roku udzielono 59
porad psychologicznych dla 18 rodzin.
− nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami i
organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie;
c) wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne kierowane dla
osób uwikłanych w przemoc domową (ofiara, świadek), wspieranie ofiar
przemocy w rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej i przerwaniu cyklu
przemocy, a także zapobieganiu kolejnym aktom przemocy w rodzinie.
Zadania te realizowano poprzez:
− wzmocnienie ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie,

15

− prowadzenie i rozwój szeroko rozumianej pracy socjalnej w środowiskach
zagrożonych przemocą, monitorowanie ich funkcjonowania prowadzono
wobec 22 rodzin,
− organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży
zagrożonych, w tym wypoczynku letniego i zimowego,

z

środowisk

− wdrażanie programów terapeutycznych dla osób wobec których stosowana
jest przemoc w rodzinie,
d) edukacyjno – korekcyjne dla osób funkcjonujących w środowisku dotkniętym
przemocą domową oraz sprawców przemocy w rodzinie, zmiana zachowań i
postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie
sprawców i zakończenie przemocy. Zadania realizowano poprzez:
− stosowanie procedury ,,Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty
wobec sprawców przemocy w rodzinie. W roku 2021 wdrożono procedury
Niebieskiej karty dla 13 rodzin.
− izolowanie sprawców od ofiar, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
− realizację wobec osób stosujących przemoc w rodzinie programów
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych zmierzających do zaprzestania
przemocy w rodzinie,
− monitorowanie udziału osób stosujących przemoc w rodzinie w
oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Z dotychczasowej działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych wynika, że wzajemna współpraca przedstawicieli wielu instytucji
z terenu gminy ułatwia rozwiązanie problemów dotyczących stosowania
przemocy w rodzinach.
Stan epidemii COVID-19 oraz liczne zakazy i nakazy związane z
przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się korona wirusa SARS-COV-2
wymusiły ograniczenia w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup
roboczych do niezbędnych.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021–2023
Zasadniczym zadaniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny było podejmowanie
działań mających na celu przywrócenie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie
rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
W 2021 r. Gmina Doruchów wyznaczyła realizacje następujące cele szczegółowe:
1) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wykonywane w ramach:
a) wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta rodziny, który pracował z 6
rodzin w tym 13-ro dzieci;
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b) zabezpieczenie środków finansowych na pobyt dzieci w pieczy zastępczej z
terenu gminy 4 dzieci jest umieszczone w rodzinie zastępczej a 1 dziecko w
placówce opiekuńczo – wychowawczej;
c) zaspakajania podstawowych potrzeb rodzin z dziećmi poprzez świadczenia
pomocy społecznej,
d) organizowania usług opiekuńczych w rodzinach wymagających tej formy
pomocy,
e) prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka w rodzinach przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, prowadzono
w 26 rodzinach.
f) pomocy kobietom w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń
położniczych i ich rodzinom,
g) pomocy rodzinom w których dzieci zostały umieszczone w pieczy
zastępczej w stworzeniu odpowiedniego środowiska wychowawczego w
celu umożliwienia powrotu dzieci do rodzin biologicznych,
h) pracy socjalnej oraz edukacji rodziców lub opiekunów;
2) ograniczanie sytuacji kryzysowych w rodzinach dysfunkcyjnych,
wykonywane w ramach:
a) monitorowania sytuacji i wspieranie rodzin przez pracowników socjalnych,
i kuratorów sądowych, prowadzono w 16 rodzinach,
b) działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,
c) motywowania do podjęcia stosownego leczenia z uzależnienia,
d) organizowania różnorodnych form edukacji dla rodziców i dzieci;
3) rozwój usług i form wsparcia na rzecz rodzin, wykonywany
poprzez:
a) wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze przez
asystenta rodziny i innych specjalistów,
b) prowadzenie działalności profilaktycznej w ramach realizowanych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
i opiekunów,
c) promowanie zdrowego trybu życia, wzmacnianie więzi rodzinnych,
d) wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego, organizowanie
zajęć i pomocy dla uczniów,
e) organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
4) usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz
rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze,
wykonywane poprzez:
a) organizowanie spotkań, konferencji dla przedstawicieli podmiotów
działających na rzecz rodzin ( kuratorów, pracowników socjalnych,
asystentów rodziny, pedagogów, pielęgniarek, policjantów i innych
specjalistów),
b) udział asystenta rodziny w szkoleniach, warsztatach podnoszących
kwalifikacje zawodowe,
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c) współpracę z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności
w zakresie spierania rodzin biologicznych w staraniach o powrót dziecka
do domu rodzinnego;
5) zwiększenie świadomości rodzin w zakresie oferowanych form
wsparcia, wykonywane poprzez:
a) uświadamianie rodzin, mieszkańców Gminy Doruchów o roli podmiotów
działających na rzecz rodziny,
b) organizowanie spotkań, konferencji dotyczących problematyki rodziny oraz
podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
c) upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań we współpracy ze specjalistami.
3. Program
Operacyjny
Pomoc
Żywnościowa
2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w Podprogramie 2020 (realizacja: od listopada 2020 do
październik 2021)
Podstawą realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w
Podprogramie 2020 było porozumienie podpisane pomiędzy Zarządem Gminnym
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Doruchowie a Zarządem Rejonowym
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w sprawie przekazania nieodpłatnie
artykułów spożywczych. W ramach Podprogramu 2020 wydano 14.931,82 kg
żywności o wartości 74.934,23 zł, z której skorzystało 117 rodzin w tym 318 osób w
rodzinie.
Rozdysponowaniem żywności zajmowali się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Doruchowie. Ta forma pomocy w dużej mierze pozwoliła uzupełnić środki
finansowe ww. Ośrodka.

4. Gminny Program
Alkoholowych na 2021

Profilaktyki

i

Rozwiazywania

Problemów

W oparciu o art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz o art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Doruchów uchwaliła Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) na 2021r.
Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Doruchów. Niniejszy Program
stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Doruchów.
Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z użycia alkoholu. Zasadniczym
zadaniem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia
rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
oraz przeciwdziałanie zjawisku picia alkoholu i innych podejmowanych zachowań
ryzykownych poprzez dzieci i młodzież.
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W 2021 r. w ramach analizowanego programu Gmina Doruchów wyznaczyła
następujące cele strategiczne:
1) zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych,
2) zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualne występują,
3) zwiększenie skutków rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych,
4) zwiększenie świadomości społecznej motywującej do leczenia,
5) objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od alkoholu,
6) zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.
Gmina wyznaczyła także cele operacyjne, jak:
1) ograniczenie spożycia napojów alkoholowych i środków odurzających,
2) zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacji związanych z alkoholem,
3) wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej szczególnie do dzieci
i młodzieży, w 2021 r. realizowane przez Gmina Doruchów poprzez:
a) działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, którego zadaniem było
zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych,
e) podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych
w art. 13 i 15 ustawy (zakaz reklam i sprzedaży alkoholu nieletnim) oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej,
g) zbudowanie skutecznej formy kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi
formami postepowania osób nadużywających alkoholu i środków
psychotropowych w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
4) współpraca z instytucjami w zakresie współrealizacji zadań wynikających
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z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie, Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych w Doruchowie, Komenda Powiatowa Policji
w Ostrzeszowie, Komisariat Policji w Grabowie n/Prosną, placówki oświatowe
w gminie, Kościół katolicki, organizacje pozarządowe, organy administracji
państwowej i samorządowej (PARPA, Samorząd Województwa, PCPR i inne),
5) sposoby realizacji zadań – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych jest realizowany przez koordynatora ds. profilaktyki
i rozwiazywania problemów alkoholowych. Zadania są realizowane
poprzez jednostki gminne dysponujące środkami finansowymi w ramach
Programu.
Zakupy i zlecenia zewnętrzne przeprowadzone są zgodnie
o zamówieniach publicznych, a najczęściej poprzez zapytanie o cenę
i rozeznanie,

ustawa

6) finansowanie programu – było realizowane przez cały 2021 r. w ramach
środków finansowych planowanych w budżecie Gminy. W 2021 r. na realizację
zadań określonych w GPPiRPA przeznaczono 68 961,00 zł., w tym kwotę
2969,00 zł – na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest Ustawa
z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która zgodnie z art. 10 ust. 2
nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia Gminnego
Program Przeciwdziałania Narkomanii. Założenia programu są zgodne z kierunkami
działań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Strategii
Antynarkotykowej Unii Europejskiej.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Doruchów stanowi część
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Doruchów.
W 2021 r. Gmina Doruchów wyznaczyła następujące cele:
1) podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania, ograniczenia i usuwania
zażywania narkotyków,
2) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychotropowych,
3) promowanie zdrowego stylu życia.
W 2021 r. wymienione cele analizowanego programu Gmina Doruchów realizowała
poprzez:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
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3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej
w
zakresie
rozwiazywania
problemów
narkomanii,
w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii (Ośrodek Pomocy
Społecznej w Doruchowie, opieka zdrowotna na terenie gminy, Gminna
Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Doruchowie, Policja,
Placówki oświatowe i kulturalne w gminie, Kościół katolicki, inne instytucje,
organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne realizujące cele i zadania zawarte
w programie),
5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym ubóstwem i
wykluczeniem społecznym integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,
Na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano kwotę
8300,00 zł, wykorzystano 2969,00 zł które przeznaczono na zakup materiałów i
wyposażenia oraz zajęcia profilaktyczne w szkołach, przedszkolach.
6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Doruchów na rok 2021
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Doruchów został uchwalony przez Radę gminy Doruchów
na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art.
18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Doruchów w 2021 r. było:

zapobiegania

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Doruchów,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
7) edukacja mieszkańców
zwierzętami.

gminy
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Doruchów

w

zakresie

opieki

nad

W 2021 r. Gmina Doruchów realizowała cele analizowanego planu poprzez:
a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
w gospodarstwie Pana Andrzeja Cichosza w miejscowości Niedźwiedź 77
w Ostrzeszowie. Schronisko zostało zobligowane do zapewnienia opieki nad
zwierzętami, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz do
wyłapywania bezdomnych zwierząt,
b) reagowanie na zgłoszenia mieszkańców dotyczące bezdomnych zwierząt.
Zgłoszenia przyjmował Urząd Gminy Doruchów, Referat Rolnictwa oraz
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej wraz z Sołtysami. Jednostki te
ustalały właściciela, poszukiwały właściciela dla bezdomnych zwierząt oraz
koordynowały całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zderzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
c) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej rannym zwierzętom zgodne
z podpisaną w tym celu umową z lekarzem weterynarii Firmą Fama Wet
SERWIS, która zapewniała również opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy – w szczególności sterylizację, kastrację, szczepienie, a także usypianie
ślepych miotów,
d) referat Rolnictwa Budownictwa i Gospodarki Komunalnej koordynował
udzielanie pomocy kotom wolnożyjącym, edukację mieszkańców w zakresie
humanitarnego traktowania zwierząt oraz prowadzenie akcji zachęcających właścicieli
psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Doruchów finansowany był z budżetu Gminy Doruchów.
Na realizacje celów analizowanego programu przeznaczono 18 020,32 zł.
7. Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy
Doruchów na lata 2021 - 2026
Opracowanie strategii wynika z art. 17 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, stanowiącym, że do „zadań własnych gminny o charakterze
obowiązkowych należy opracowanie i realizacja gminnych strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Zasadniczym
zadaniem strategii jest stworzenie odpowiednich warunków i poziomu życia
mieszkańcom Gminy Doruchów to kluczowe zadanie władz Gminy.
Misją nadrzędną w zakresie rozwiązywania problemów społecznych występujących
na terenie Gminy Doruchów było:
1) stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego godne warunki
do życia i rozwoju mieszkańców Gminy Doruchów w sferze zdrowotnej,
ekonomicznej i społecznej poprzez przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa,
bezrobocia, wykluczenia społecznego oraz uzależnionym,
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2) podejmowanie długotrwałych, zintegrowanych działań rozwojowych w sferze
społecznej i wdrażania rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz
korzystania z programów finansowych z funduszy Unii Europejskiej, w tym
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Gminnej Strategii wyodrębniono cztery obszary działań:
1) Obszar I – Redukcja zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego
Celem strategicznym tego obszaru, była aktywizacja i integracja osób ubogich
oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem operacyjnym było przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa, wykluczenia
społecznego poprzez wyrównywanie szans oraz włączenie środowisk
zagrożonych ubóstwem w życie społeczne.
2) Obszar II – poprawa jakości życia osób starszych, długotrwałe chorych oraz
niepełnosprawnych
Celem strategicznym tego obszaru pozostawienie osób starszych, chorych i
niepełnosprawnych jak najdłużej w środowisku, udzielono pomoc w formie
usług opiekuńczych dla 7 osób.
Celem
operacyjnym
było
wspieranie
osób
starszych,
chorych,
niepełnosprawnych, poprawa jakości życia, poprzez skierowanie osób do
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
3) Obszar III – Bezrobocie i rynek pracy
Celem strategicznym tego obszaru był rozwój systemu wspierającego
aktywność zawodową mieszkańców gminy Doruchów.
Celem operacyjnym było przeciwdziałanie występowania zjawiska bezrobocia,
wspieranie przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia, aktywizację lokalnego
rynku pracy.
4) Obszar IV – Rozwój aktywnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną
Celem strategicznym tego obszaru było kształtowanie postaw prospołecznych
oraz wzmacnianie wsparcia dla rodziny.
Celem operacyjnym było usprawnienie funkcjonowania systemu rodzinnego.
Realizatorami zadań ww. obszarów Gminnej Strategii Strategia Rozwiazywania
Problemów Społecznych Gminy Doruchów na terenie gminy Doruchów były
instytucje takie, jak:
1) Urząd Gminy Doruchów,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie,
3) Gminny Ośrodek Kultury,
4) Placówki Oświatowe,
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5) Związek Emerytów i Rencistów,
6) Gminna
Komisja
w Doruchowie,

rozwiązywania

problemów

Alkoholowych

7) Policja,
8) Sąd,
9) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Doruchowie,
10) Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Doruchów była realizowana
w ramach programów, zapewniała wysoki poziom życia swoim mieszkańcom, a więc
stworzyła możliwości i warunki do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Na
szczególną uwagę zasługują osoby, które z takich czy innych przyczyn samodzielnie
nie były w stanie włączyć się w szereg przemian podnoszących warunki życiowe
społeczności lokalnej. Specjalistyczne wsparcie tych osób stworzyło im szanse do
rozwoju, a co za tym idzie przełożyło się na spadek liczby osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w Gminie. Zakres zadań związanych ze sferą społeczną
oddziałującą na standard życia mieszkańców jest wysoki. Wizja rozwoju gminy
została zrealizowana poprzez działania z zakresu: pomocy społecznej, sportu,
rekreacji, turystyki, edukacji, kultury i opieki zdrowotnej. Adresatami Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych byli mieszkańcy Gminy Doruchów, zarówno
osoby starsze, długotrwale chore, niepełnosprawne oraz osoby samotne jak i rodziny,
które wymagały pomocy w odzyskaniu sił, wiary w siebie i zdolności
do
samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026 finansowana
jest z budżetu samorządu lokalnego oraz środków pozyskanych z funduszy
zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, unijnych, programów celowych.
Osiągnięto zakładane rezultaty, były uzależnione od wielkości środków dostępnych
na realizację wyznaczonych celów.
8. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w
zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
Program osłonowy w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest
programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt. 4 ustawy o pomocy
społecznej dotyczący realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
w zakresie pomocy społecznej, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy
o pomocy społecznej.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Program jest
elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
-poprawy poziomu życia rodzin o niskim dochodzie;
-poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
-kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
Program był realizowany w 2021 roku i obejmował swoim zasięgiem mieszkańców
Gminy Doruchów.
Program był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie
jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi
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samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (placówki oświatowe) do
których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Doruchów.
Koordynatorem programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie.
Zapewniono dzieciom i młodzieży bezpłatne posiłki w szkole w dni nauki szkolnej,
ogółem z pomocy skorzystało 62 uczniów z 27 rodzin. Ponadto udzielono 74
świadczenia – zasiłki celowe z programu dla 20 rodzin.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek
pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywało się, bez wydania decyzji administracyjnej
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
Program był finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu na lata 2019-2023.
9.Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Doruchów na lata 2016-2022
Uchwałą Rady Gminy w Doruchowie nr XV/93/2016 do Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Doruchów wprowadzono Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2022,
który następnie aktualizowano uchwałą Rady Gminy w Doruchowie nr XX/110/2016.
W 2021 r. w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego realizowano zadania
związane z:
• Budowa ul. Szkolnej (rozpoczęcie w 2020 r. zakończenie 2021)
• Budowa ul. Spółdzielczej (rozpoczęcie 2020, zakończenie 2021)
• Budowa ul. Ogrodowej (rozpoczęcie 2020, zakończenie 2021)
• Budowa chodników na ul. Ogrodowej, Spółdzielczej, Szkolnej oraz łącznika do
ul. Leśnej (rozpoczęcie 2020, zakończenie 2021)
• Rozbudowa świetlicy w m. Wrzosy (kolejny etap)
• Przebudowa oczyszczalni ścieków (rozpoczęcie 2021, zakończenie 2022)
• Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Doruchów-etap I
W 2021 r. Gmina Doruchów realizowała także inne inwestycje publiczne, nie zawarte
w ww. planie, były to m. in.:
• Remont Domu Ludowego w Morawinie,
• Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie,
• Zakup 12 lamp solarnych,
• Remont zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 450 na drogi gminne,
• Remont drogi gminnej nr 840 574P w miejscowości Wrzosy,
• Przebudowa drogi gminnej nr 840 556P Pieczyska-Godziętowy-Doruchów w m.
Pieczyska,
• Remont Sali Domu Ludowego w Godziętowach,
• Remont drogi gminnej nr 840 530P Ostrzeszów-Tokarzew,
• Remont drogi gminnej nr 840 533P Rudniczysko-Torzeniec-Tonia w
miejscowości Torzeniec-etap II,
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•
•
•
•

Remont pieszego ciągu komunikacyjnego wraz z wymianą wiat
przystankowych na terenie dworca autobusowego w Doruchowie,
Wykonanie 12 punktów powszechnego dostępu do Internetu typu „Hot-Spot
WiFi” ,
Remont stołówki w szkole podstawowej w Doruchowie,
Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Doruchowie.

Realizacja uchwał Rady Gminy w Doruchowie z 2021 r.
LP.

Nr uchwały
1. XXXV/195/2021

Data
przyjęcia
25 stycznia
2021

2. XXXV/196/2021

25 stycznia
2021

3. XXXV/197/2021

25 stycznia
2021

4. XXXV/198/2021

25 stycznia
2021 r.

W sprawie

Wykonanie

Rozpatrzenia
skargi na
działalność Wójt
Gminy Doruchów
Rozpatrzenia
petycji dotyczącej
równego
traktowania przez
władze publiczne i
pisemnych
gwarancji dot.
szczepionek
przeciw wirusowi
SARS-Co-V-2.
Zmiany uchwały
Nr XLVII/246/2018
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
4 października
2018 r. w sprawie
utworzenia żłobka
i ustalenia statutu.
Zmiany Uchwały
Nr XXI/110/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
17 lutego 2020 r.
określenia zasad
udzielenia dotacji
celowej z budżetu
gminy na
realizację
inwestycji z
zakresu ochrony
środowisk
przeprowadzonych

Uznano skargę za
bezzasadną.
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Petycje uznano za
bezzasadną.

Wprowadzono nowy
podpunkt w statucie
w który przyznaje się
dodatkowe punkty w
czasie rekrutacji
dzieciom, których
rodzeństwo
uczęszcza do żłobka.
Wprowadzono
zmiany w zasadach
udzielania dotacji
wprowadzono zapis
,,Warunkiem
udzielenia dotacji jest
niekorzystanie z
innych źródeł
dofinasowania lub
dotacji na ten sam
rodzaj inwestycji w §
10. ust.3 skreślono.

5. XXXVI/199/202
1

8 lutego
2021

6. XXXVII/200/20
21

24 lutego
2021

7. XXXVII/201/20
21

24 lutego
2021

8. XXXVII/202/20
21

24 lutego
2021

9. XXXVIII/203/20
21

22 marca
2021

10. XXXVIII/204/20

22 marca

na terenie Gm.
Doruchów.
Zmiany Uchwały
Nr XXIV/103/2009
Rady Gminy
Doruchów z dnia
25.03.2009 r. w
sprawie Planu
Rozwoju
Lokalnego Gminy
Doruchów.
Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020 r.
w sprawie
uchwalenia WPF
Gm. Doruchów na
lata 2021-2039.
Zmian budżetu i w
budżecie na 2021
rok.

Przystąpienia do
sporządzenia
zmiany studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Doruchów.
Niewyrażenia
zgody na
wyodrębnienie
funduszu
sołeckiego na rok
2022.
Wprowadzenia
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Wydłużono okres
obowiązywania Planu
Rozwoju Lokalnego
oraz Wieloletniego
Planu
Inwestycyjnego do
roku 2022
Wprowadzono
zmiany wynikające z
budżetu gminy na
rok 2021.
Wprowadzono
przychody w kwocie
2 831 453,58 zł.

Zwiększono dochody
gminy o kwotę 13
756 zł do kwoty
28 362 716,00 zł,
zwiększono wydatki o
2 845 209,58zł do
kwoty30 645 607,58
zł. Zwiększono
wydatki na zadania
majątkowe do kwoty
3 909 911,53 zł,
wprowadzono deficyt
w kwocie
2 282 891,58 zł.
Przystąpiono do
zmiany studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Doruchów.
Nie wyrażono zgody i
nie zaplanowano
funduszu sołeckiego
w roku 2022.
Określono wzory
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2021

11. XXXVIII/205/20
21

22 marca
2021

12. XXXVIII/206/20
21

22 marca
2021

wzoru wniosku o
przyznanie
dodatku
mieszkaniowego
oraz wzoru
deklaracji o
dochodach
gospodarstwa
domowego za
okres 3 miesięcy
kalendarzowych
poprzedzających
dzień złożenia
wniosku.
Przyjęcia „
Programu opieki
nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt na terenie
Gminy Doruchów.
Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
uchwalenia WPF
Gm. Doruchów na
lata 2021-2039.
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wniosku o przyznanie
dodatku
mieszkaniowego oraz
wzór deklaracji o
dochodach
gospodarstwa
domowego.

Uchwalono program
opieki nad
zwierzętami.

Wprowadzono
zmiany wynikające z
budżetu na 2021 rok.
Wprowadzono nowe
przedsięwzięcie pn. „
Zamiana studium i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego i
opracowanie
Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego w
części obrębów
Skarydzew i
Plugawice”. Z
nakładem 50 000 zł
Zwiększono limit o
50 000 zł wydatków
na zadanie „ Budowa
ciągu
komunikacyjnego
łączącego drogę
wojewódzką nr 450
Kalisz – Opatów z
drogą powiatową
Pustkowie –
Doruchów nr 5576P

13. XXXVIII/207/20
21

22 marca
2021

14. XXXVIII/208/20
21

22 marca
2021

15. XXXVIII/209/20
21

22 marca
2021

16. XXXVIII/210/
2021

22 marca
2021

wraz z kanalizacją
deszczową. W
zadaniu „Wykonanie
bankowej obsługi
budżetu Gm.
Doruchów oraz
jednostek
organizacyjnych „
wydłuża się o limit
wydatków o kwotę
27 600 zł dla roku
2022.
Zmian budżetu i w Zwiększono dochody
budżecie na 2021
gminy o kwotę
rok.
33 023,84 zł do
kwoty 28 395 744,84
zł, zwiększono
wydatki o 33 028,84
zł do kwoty30
678 636,42 zł.
Zwiększono wydatki
na zadania
majątkowe do kwoty
3 970 911,53 zł,
zmniejszono kwotę
dotacji o 19 962,54
zł.
Udzielenia pomocy Zawarto Umowę i
finansowej dla
udzielono pomocy
Powiatu
finansowej w kwocie
Ostrzeszowskiego. 141 720,00 zł na
zadanie „Remont
drogi Nr 5599P
Kępno- Doruchów”
oraz 50 000,00 zł na
zadanie „Przebudowa
drogi powiatowej nr
5598P PrzytocznicaBukownica”.
Przekazania petycji Petycję przekazano
– list otwarty
do Ministra Zdrowia
„Alarm ! STOP
jako organu
zabójczemu GMO- właściwego.
Stop
niebezpiecznej
szczepionce.
Przekazania
Wniosek przekazano
wniosku
Ministrowi Rolnictwa i
dotyczącego
Rozwoju Wsi jako
eliminacji glifosatu organowi
29

z żywności.
Przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego na
terenie gminy
Doruchów w części
obrębu
geodezyjnego
Skarydzew i
Plugawice.
Przystąpienia do
opracowania
„Strategii Rozwoju
Gminy Doruchów
na lata 20212030”.
Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
uchwalenia WPF
Gm. Doruchów na
lata 2021-2039.

17. XXXIX/211/202
1

26 kwietnia
2021

18. XXXIX/212/202
1

26 kwietnia
2021

19. XXXIX/213/202
1

26 kwietnia
2021

20. XXXIX/214/202
1

26 kwietnia

Zmian budżetu i w
budżecie n 2021
rok.

21. XXXIX/215/202
1

26 kwietnia
2021

Udzielenia pomocy
finansowej dla
Województwa
Wielkopolskiego
30

właściwemu.
Przystąpiono do
sporządzania zmian
w Planie.

Przystąpiono do
opracowania
dokumentu z
uwzględnieniem
harmonogramu.
Wprowadzono
zmiany wynikające z
budżetu na 2021 rok.
Zwiększono
przychody o 300 000
zł Zwiększono o 1600
zł limit wydatków dla
zadania „ Zmiana
studium i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego(…)”
Zwiększono dochody
gminy o kwotę
436 594,00 zł do
kwoty 28 875 701,09
zł, zwiększono
wydatki o 736 594,01
zł do
kwoty31 458 592,67
zł. Zwiększono
wydatki na zadania
majątkowe do kwoty
4 289 711,53 zł,
kwota deficytu to
2 582 891,58
zwiększono kwotę
dotacji o 50 000 zł.
Udzielono pomocy w
kwocie 50 000 zł na
zadanie „Remont
nawierzchni drogi

22. XL/216/2021

4 maja 2021

Zmian budżetu i w
budżecie gminy na
2021 rok.

23. XL/217/2021

4 maja 2021

24. XL/218/2021

4 maja 2021

25. XLI/219/2021

14 czerwca
2021

26. XLI/220/2021

14 czerwca
2021

27. XLI/221/2021

14 czerwca
2021

Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
uchwalenia WPF
Gm. Doruchów na
lata 2021-2039.
Dopuszczenia
zapłaty podatków i
innych opłat
stanowiących
dochody budżetu
Gm. Doruchów
instrumentem
płatniczym
Określenia
średniej ceny
jednostki paliwa w
Gm Doruchów na
rok szkolny
2021/2022.
Niedochodzenia
należności o
charakterze
cywilnoprawnym
przypadających
Gm. Doruchów lub
jej jednostkom
organizacyjnym.
Rozpatrzenia
petycji dotyczącej
przystąpienia
Gminy Doruchów
do konkursu w
ramach programu
31

wojewódzkiej nr 450
w miejscowości
Doruchów”
Zwiększono wydatki
o 210 889 zł do
kwoty 31 669 481,67
zł. Zwiększono
wydatki na zadania
majątkowe do kwoty
4 289 711,53 zł,
kwota deficytu to
2 793 780,58 zł.
Dostosowano zapisy
do zmian
wynikających z
budżetu na rok 2021.
Zwiększono
przychody o kwotę
210 889,00 zł z tyt.
wprowadzenia
wolnych środków z
roku 2020.
Wprowadzono
możliwość płatności
kartą za opłaty w
Urzędzie Gminy.

Określono średnie
ceny paliw. Olej
napędowy 5,18 zł,
benzyna 5,20 zł i gaz
2,50 zł.
Postanowiono nie
dochodzić należności
poniżej 100 zł oraz
rekompensat.

Petycje uznano za
bezzasadną.

28. XLI/222/2021

14 czerwca
2021

29. XLI/223/2021

14 czerwca
2021

30. XLI/224/2021

14 czerwca
2021

31. XLI/225/2021

14 czerwca
2021

32. XLI/226/2021

14 czerwca
2021

„Podwórko NIVEA”
– edycja 2021.
Udzielenia Wójtowi Przeprowadzano
Gminy Doruchów
debatę nad raportem
wotum zaufania.
i stanie gminy
Doruchów oraz
udzielono wotum
zaufania.
Zatwierdzenia
Zatwierdzono
sprawozdania
sprawozdanie z
finansowego wraz wykonania budżetu
ze sprawozdaniem za 2020 rok.
wykonania
budżetu Gminy
Doruchów za 2020
rok.
Udzielenia Wójtowi Udzielono
Gminy Doruchów
absolutorium za 2020
absolutorium za
rok.
2020 rok.
Zmian budżetu i w Zwiększono dochody
budżecie gminy na o 179 157,81 zł do
2021 rok.
kwoty 29 054 858,90
zł zwiększono
wydatki o 106 304,81
zł do
kwoty31 775 786,48
zł. kwota deficytu to
2 720 927,58 zł.
Określono limit
zobowiązań
zaciąganych
kredytów i pożyczek
do kwoty
2 000 000,00 zł..
Zmiany Uchwały
Dostosowano WPF
Nr
do zmian
XXXIV/190/2020
wynikających z
Rady Gminy w
budżetu gminy na
Doruchowie z dnia 2021 rok.
30 grudnia 2020
Wprowadzono
roku w sprawie
planowaną do
uchwalenia WPF
zaciągnięcia pożyczkę
Gm. Doruchów na na zadanie
lata 2021-2039.
„Przebudowa
oczyszczalni
ścieków”. Kwota
długu na koniec roku
2021 wyniesie
5 312 729,53 zł.
32

33. XLI/227/2021

14 czerwca
2021

34. XLI/228/2021

14 czerwca
2021

Zaciągnięcia
pożyczki z budżetu
państwa na
wyprzedzające
finasowanie
projektu pn.”
Przebudowa
oczyszczalni
ścieków w
Doruchowie”
realizowanego z
udziałem środków
z Europejskiego
Funduszu Rolnego
w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020.
Zmiany Uchwały
Nr III/16/2014
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2014 r.
w sprawie
określenia
szczegółowych
zasad, sposobu i
trybu umarzania,
odraczania
terminu zapłaty
oraz rozkładania
na raty należności
pieniężny mający
charakter
cywilnoprawny
przypadających
Gminie Doruchów
oraz jej
jednostkom
podległym,
33

Wprowadzono nowe
przedsięwzięcia „
Przebudowa
oczyszczalni ścieków
w Doruchowie”,
„Usługa doradztwa
podatkowego w
zakresie gospodarki
wodno-ściekowej”.
Postanowiono
zaciągnąć pożyczkę
w kwocie
2 000 000,00 zł z
podziałem po
1 000 000,00 zł w
2021 roku i 2022
roku.

Wprowadzono
uregulowania
dotyczące
zaświadczeń oraz
wyznaczono, że okres
obowiązywania
uchwały w zakresie
pomocy de minimis
są ważne do
30.06.2024 r.

35.
XXli/229/2021

14 czerwca
2021

36. XLI/230/2021

14 czerwca
2021

37. XLII/231/2021

5 lipca 2021

warunków
dopuszczalności
pomocy publicznej
w przypadkach , w
których ulga
stanowić będzie
pomoc publiczną
oraz wskazania
organów lub osób
uprawnionych do
udzielenia tych
ulg.
Zmiany uchwały nr
XXI/110/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
17 lutego 2020 r..
dotyczącej
określenia zasad
udzielania dotacji
celowej z budżetu
gminy na
realizacje
inwestycji z
zakresu ochrony
środowiska,
przeprowadzanych
na terenie Gminy
Doruchów.
Wyrażenia zgody
na zamianę
udziałów w
nieruchomościach
stanowiących
współwłasność
Gminy Doruchów i
osób fizycznych.
Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
uchwalenia WPF
Gm. Doruchów na
lata 2021-2039.

34

Uchwalono
przedłużenie zasad
pomocy de minimis
do 30 czerwca 2024
r.

Dokonano zamiany
udziału w
nieruchomości
położonej przy ul.
Sportowej.

Dostosowano zmiany
w WPF do budżetu
gminy na 2021 rok.
Niewykorzystane
środki RzFIL w
kwocie 755 000,00 zł
przeznaczone na
zadanie „
Przebudowa dróg
gminnych obręb
Torzeniec nr
840532P, 840565P –
początkowy odcinek

38. XLII/232/2021

5 lipca 2021

39. XLIII/233/2021

15 lipca 2021 Wyrażenia zgody
na nieodpłatne
nabycie przez
Gminę Doruchów
od PKP S.A. prawa
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
gruntowej
położonej w
obrębie
ewidencyjnym
Tokarzew.
15 lipca 2021 Zmian budżetu i w
budżecie gminy na
2021 rok

40. XLIII/234/2021

41. XLIII/235/2021

Zmian budżetu i w
budżecie gminy na
rok 2021.

15 lipca 2021 Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
35

drogi stanowiący
dojazd do Torzeniec
(…)” oraz „
Przebudowa drogi
wewnętrznej w m.
Torzeniec”.
Zwiększono dochody
o 1 477 888,74 zł do
kwoty 30 613 377,64
zł, zwiększono
wydatki o 722 888,74
zł do kwoty
32 579 305,22 zł,
wydatki majątkowe
zaplanowano na
poziomie
4 317 006,53 zł,
deficyt zaplanowano
na kwotę
1 965 927,58 zł.
Gmina Doruchów
nabyła nieodpłatnie
wieczyste
użytkowanie
nieruchomości
gruntowej ( przejazd
kolejowy) w celu
remontu drogi
publicznej w
Tokarzewie.

Zwiększono dochody
o kwotę 548 394,91
zł do kwoty
31 161 772 55 zł,
zwiększono wydatki o
548 394,91 zł do
kwoty 33 127 700,13
zł, deficyt budżetu
ustalono na kwotę
1 965 927,58.
Wprowadzono
zmiany wynikające z
budżetu gminy na
rok 2021.
Wprowadzono
zmiany w zakresie
deficytu, który

uchwalenia WPF
GM. Doruchów na
lata 2021-2039.
Zmian budżetu i w
budżecie na 2021
rok.

42. XLIV/236/2021

16 sierpnia
2021

43. XLIV/237/2021

16 sierpnia
2021

Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
uchwalenia WPF
GM. Doruchów na
lata 2021-2039.

44. XLV/238/2021

13 września
2021

Zmian budżetu i w
budżecie gminy na
2021 rok.

45. XLV/239/2021

13 września
2021

Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
36

wynosić będzie
1 965 927,58 zł.
Zwiększono dochody
o kwotę 580 720,08
zł, do kwoty
31 742 492,63 zł,
wydatki zwiększono
do kwoty
1 104 368,08 zł,
łączna kwota
wydatków to
34 232 068,21 zł,
wydatki na zadania
majątkowe określone
na 4 950 432,53 zł.
Deficyt ustalono na
kwotę 2 489 575,58
zł.
Wprowadzono
zmiany wynikające z
budżetu gminy na
2021 rok.
Wprowadzono wolne
środki wypracowane
w roku 2020 w
kwocie 157 794 zł,
zmniejszono
utworzoną lokatę o
365 854 zł.
Zmieniono okres
realizacji zadania „
Przebudowa
oczyszczalni
ścieków”.
Zwiększono dochody
o 79 050,00 zł do
kwoty 31 821 542,63
zł. Wydatki
zwiększono o kwotę
79 050,00 zł do
kwoty 34 311 118,21
zł, wydatki
majątkowe ustalono
na kwotę
4 990 432,53 zł.
Wprowadzono
zmiany wynikające z
budżetu gminy na
2021 rok.

Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
uchwalenia WPF
GM. Doruchów na
lata 2021-2039.
Wyrażenia zgody
na nabycie
nieruchomości w
drodze darowizny.

46. XLV/240/2021

13 września
2021

47. XLVI/241/2021

20 września
2021

Zmian budżetu i w
budżecie na 2021
rok.

48. XLVII/242/2021 29
października
2021

Zmian budżetu i w
budżecie na 2021
rok.

49. XLVII/243/2021 29
października
2021

Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
uchwalenia WPF
GM. Doruchów na
lata 2021-2039.

37

Wyrażono zgodę na
nabycie
nieruchomości w
postaci gruntu pod
drogę wewnętrzną.
Podpisano akt
notarialny.
Zwiększa się dochody
o kwotę 25 200,00 zł
do kwoty
31 846 742,63 zł,
wydatki zwiększono
25 200, 00 zł do
kwoty 34 336 318,21
zł.. Zaplanowano
4 990 432,53 zł na
wydatki majątkowe
oraz 4 265 718,86 zł
na dotacje.
Zwiększa się dochody
o kwotę 152 734, 55
zł do kwoty
32 281 745,93 zł,
wydatki zwiększono
272 734,55 zł do
kwoty 34 891 321,51
zł.. Zaplanowano
4 999 432,53 zł na
wydatki majątkowe.
Wprowadzono
zmiany wynikające z
budżetu na 2021 rok.
Deficyt określono na
kwotę 2 609 575,58
zł. Zaplanowano
zaciągnięcie
zobowiązania w
wysokości
1 000 000,00 zł ze
spłatą do 2027 roku.
Dodano
przedsięwzięcie
Odbiór i transport
odpadów

50. XLVII/244/2021 29
października
2021

51. XLVII/245/2021 29
października
2021

komunalnych z
nieruchomości
zamieszkałych i
niezamieszkałych z
terenu Gminy
Doruchów w roku
2022. Wprowadzono
zmiany w
przedsięwzięciach
Odbiór i transport
odpadów
komunalnych (…) w
2021 rok oraz
Zagospodarowania
odpadów
komunalnych (..)
oraz prowadzenia (..)
PSZOK.
Udzielenia pomocy Udzielono pomocy w
finansowej
kwocie 2 877,93 zł z
Powiatowi
przeznaczeniem na
Ostrzeszowskiemu. dofinasowanie ( ..).
transportu
publicznego.
Podpisano
porozumienie.
Ustalenia stawek
Ustalono roczne
podatku od
stawki podatku od
nieruchomości.
nieruchomości w
wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej, bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i
budynków – 0,89
zł
od
1
m2
powierzchni,
b) pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi
lub
wodami
powierzchniowymi
płynącymi jezior i
38

zbiorników
sztucznych – 4,97
zł
od
1
ha
powierzchni,
c) pozostałych, w
tym zajętych na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez
organizacje
pożytku
publicznego
–
0,23 zł od 1 m2
powierzchni,
d)
niezabudowanych
objętych
obszarem
rewitalizacji,
o
którym mowa w
ustawie z dnia 9
października 2015
r. o rewitalizacji
(tekst jedn. Dz.U.
z 2020 r. poz. 802
z późn. zm.),
i położonych na
terenach,
dla
których
miejscowy
plan
zagospodarowani
a przestrzennego
przewiduje
przeznaczenie
pod
zabudowę
mieszkaniową,
usługową
albo
zabudowę
o
przeznaczeniu
mieszanym
obejmującym
wyłącznie
te
rodzaje
zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w
życie tego planu
w odniesieniu do
39

tych
gruntów
upłynął okres 4
lat, a w tym
czasie
nie
zakończono
budowy zgodnie z
przepisami prawa
budowlanego
–
3,40 zł od 1 m2
powierzchni,
2. od budynków lub
ich części:
a) mieszkalnych
– 0,81 zł od 1
m2
powierzchni
użytkowej,
b) związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
oraz
od
budynków
mieszkalnych
lub ich części
zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
– 18,86 zł od
1
m2
powierzchni
użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowany
m materiałem
siewnym
–
10,20 zł od 1
m2
powierzchni
użytkowej,
d) związanych z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
40

52. XLVII/246/2021 29
października
2021

Zwolnienia od
podatku od
nieruchomości.

53. XLVII/247/2021 29
października
2021

Stawek podatku
od środków
transportowych.

41

w rozumieniu
przepisów
o
działalności
leczniczej,
zajętych przez
podmioty
udzielające
tych
świadczeń
–
5,25 zł od 1
m2
powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w
tym zajętych
na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego –
4,56 zł od 1
m2
powierzchni
użytkowej,
3. od budowli – 2%
ich wartości
określonej na
podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3 – 7
ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
Zwolniono z podatku
nieruchomości
oznaczone jako dr
czyli drogi
dojazdowe.
Ustalono
stawkę
podatku od jednego
środka
transportowego
na
terenie Gminy wynosi
na rok 2022:
1. Od
samochodu
ciężarowego o

dopuszczalnej
masie
całkowitej:
f) powyżej 3,5 tony
do
5,5
tony
włącznie – 208 zł,
g) powyżej 5,5 tony
do 9 ton włącznie
– 385 zł,
h) powyżej 9 ton i
poniżej 12 ton –
523zł,
i) równej i wyższej
niż 12 ton w
wysokości
określonej
w
załączniku Nr 1
do uchwały.
2. Od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie z naczepą
lub przyczepą o
dopuszczalnej
masie całkowitej
zespołu
pojazdów:
4) od 3,5 tony i
poniżej 12 ton –
824zł,
5) równej i wyższej
niż 12 ton w
wysokości
określonej
w
załączniku Nr 2
do uchwały.
3. Od autobusu, w
zależności
od
liczby miejsc do
siedzenia
poza
miejscem
kierowcy:
II. mniejszej niż 22
miejsca – 619zł,
III.
równej
lub
większej
niż
22
miejsca – 1 099 zł.
4. Od przyczep i
42

54. XLVII/248/2021 29
października
2021

55. XLVII/249/2021 29
października
2021

Zatwierdzenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na
2022 rok.
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii na
43

naczep,
które
łącznie
z
pojazdem
silnikowym
posiadają
dopuszczalną
masę
całkowitą:
1. od 7 ton i poniżej
12
ton
z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez
podatnika
podatku rolnego –
199 zł,
2. równą i wyższą
niż 12 ton w
wysokości
określonej
w
załączniku Nr 3
do uchwały, z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez
podatnika
podatku rolnego.
Złożono interpelacje,
uchwała po
protestach
przedsiębiorców
została uchylona.
Zatwierdzono
program profilaktyki
na 2022 rok.

Zatwierdzono
program profilaktyki
na 2022 rok.

56. XLVII/250/2021 29
października
2021

57. XLVII/251/2021 29
października
2021

58. XLVIII/252/202
1

19 listopada
2021

59. XLVIII/253/202
1

19 listopada
2021

2022 rok.
Programu
Współpracy Gminy
Doruchów z
organizacjami
pozarządowymi
oraz podmiotami,
o których mowa w
art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia
2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie na
2022 rok.
Rozpatrzenia
petycji dotyczącej
wprowadzenia
narzędzi
związanych z
Internetem w
ramach działań
profilaktycznych.
Ustalenia opłaty za
pobyt dziecka i
ustalenia
maksymalnej
wysokości opłaty
za wyżywienie
dziecka w
Gminnym Żłobku
w Doruchowie
oraz ustalenia
warunków
częściowego lub
całkowitego
zwolnienia od
ponoszenia opłat.
Przyjęcia
Lokalnego
Programu
Wspierania
Edukacji
Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy
Doruchów.
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Przyjęto pogram
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi na
2022 rok.
Zaplanowano kwotę
2000 zł.
Uchylono zapis
mówiący o terminie
sprawozdania. Winno
być 31 maja.

Petycje uznano za
bezzasadną.

Ustalono opłatę za
pobyt dziecka 500 zł
miesięcznie oraz
maksymalna opłata
za wyżywienie to 10
zł, wprowadzono
zapisy, że jest
możliwość zwolnienia
z opłaty w wyniku
trudnej sytuacji
spowodowanej
zdarzeniem losowym

Przyjęto program.
mający na celu
wspieranie
uzdolnionej
młodzieży na terenie
Gminy Doruchów.
Uchylono uchwałę w
zakresie okresu
wejścia w życie
uchwały. Uchwała
wchodzi w życie z

60. XLVIII/254/202
1

19 listopada
2021

Ustanowienia
stypendium Wójta
Gminy Doruchów
dla uzdolnionych
dzieci i młodzieży
uczęszczających
do szkół
podstawowych na
terenie Gminy
Doruchów.
Ustalenia
wynagrodzenia
Wójta Gminy
Doruchów.

61. XLVIII/255/202
1

19 listopada
2021

62. XLVIII/256/202
1

19 listopada
2021

Wysokości diet dla
radnych Rady
Gminy w
Doruchowie oraz
przewodniczących
organów
wykonawczych
jednostek
pomocniczych
Gminy Doruchów.

63. XLVIII/257/202
1

19 listopada
2021

Stawek podatku
od środków
transportowych.
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dniem podjęcia.
Ustanowiono
stypendium Wójta
oraz regulamin.
Uchylono zapis o
możliwości składania
wniosku tylko
dyrektorów jednostek
organizacyjnych
gminy.
Uchwalono
wynagrodzenia Wójta
Gminy w Kowcie:
- 8 200,00 zł
wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek
funkcyjny- 2 520,00
zł, dodatek specjalny
– 3 216,00 zł,
dodatek za
wieloletnią pracę –
1 640 zł.
Ustalono następujące
wysokości diet:
- przewodniczący RG1600 zł
- zastępca – 815 zł
- przewodniczący
komisji – 680 zł
- pozostali radni 615
zł
- sołtysi 500 zł.
Ustalono potrącenie
w wysokości 5% za
każdą nieobecność
radnego.
Ustalono
stawkę
podatku od jednego
środka
transportowego
na
terenie Gminy wynosi
na rok 2022:
4. Od
samochodu
ciężarowego o
dopuszczalnej
masie
całkowitej:
j) powyżej 3,5 tony
do
5,5
tony

włącznie – 190 zł,
k) powyżej 5,5 tony
do 9 ton włącznie
– 353 zł,
l) powyżej 9 ton i
poniżej 12 ton –
480zł,
m) równej i wyższej
niż 12 ton w
wysokości
określonej
w
załączniku Nr 1
do uchwały.
5. Od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie z naczepą
lub przyczepą o
dopuszczalnej
masie całkowitej
zespołu
pojazdów:
6) od 3,5 tony i
poniżej 12 ton –
756zł,
7) równej i wyższej
niż 12 ton w
wysokości
określonej
w
załączniku Nr 2
do uchwały.
6. Od autobusu, w
zależności
od
liczby miejsc do
siedzenia
poza
miejscem
kierowcy:
JJ. mniejszej niż 22
miejsca – 568zł,
KK.równej
lub
większej niż 22
miejsca – 1 008
zł.
4. Od przyczep i
naczep,
które
łącznie
z
pojazdem
silnikowym
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posiadają
dopuszczalną
masę
całkowitą:
3. od 7 ton i poniżej
12
ton
z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez
podatnika
podatku rolnego –
183 zł,
4. równą i wyższą
niż 12 ton w
wysokości
określonej
w
załączniku Nr 3
do uchwały, z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez
podatnika
podatku rolnego.
64. XLIX/258/2021

13 grudnia
2021

65. XLIX/259/2021

13 grudnia
2021

Zaliczenia do
kategorii dróg.

Zaliczono
przedłużenie dróg
Spółdzielczej,
Ogrodowej i Krzywej
oraz Piaskową do
kategorii dróg
gminnych.
Wyboru metody
Ustalono opłaty za
ustalenia opłaty za odpady komunalne.
gospodarowanie
Opłaty wynoszą :
odpadami
- 26 zł od osoby
komunalnymi,
miesięcznie i 52 zł
ustalenia stawki
jeśli odpady są
tej opłaty,
zabierane
ustalenia stawki
nieselektywnie.
opłaty za pojemnik Przy
lub worek oraz
nieruchomościach
zwolnienia w
niezamieszkałych
części z opłaty za
opłaty wynoszą:
gospodarowanie
- pojemnik 120 l – 24
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odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady komunalne
w kompostowniku
przydomowym.
66. XLIX/260/2021

13 grudnia
2021

Zmian budżet i w
budżecie gminy na
2021 rok.

67. XLIX/261/2021

13 grudnia
2021

Zmiany Uchwały
Nr
XXXIV/190/2020
Rady Gminy w
Doruchowie z dnia
30 grudnia 2020
roku w sprawie
uchwalenia WPF
GM. Doruchów na
lata 2021-2039.
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zł/ mies,
- poj. 140 l – 28 zł
- poj. 240 l- 48 zł
- poj. 1100 l – 220 zł
- poj. 6000 l – 500 zł
- poj. KP-7 – 600 zł
- worek 120 l – 24 zł.
, analogicznie
podwaja się stawkę
za śmieci
nieselektywne.
Wprowadzono 1 zł
obniża jeśli bio
odpady są
kompostowane.
Zwiększono dochody
o kwotę
2 390 947,00 zł ,
łącznie dochody
określono na kwotę
34 738 966,93 zł,
wydatki zwiększono o
1 226 867,00 zł do
kwoty 36 184 462,51
zł, wydatki
majątkowe określone
na 5 207 636,53 zł.
Deficyt określono na
1 445 495,58 zł.
Dostosowano zmiany
do zapisów budżetu
gminy na rok 2021.
Zaplanowano
zaciągnięcie
zobowiązania w
kwocie 1 000 000, 00
zł z spłatą do 2027.
Dodano następujące
przedsięwzięcia :
- opracowanie
Gminnego Programu
Opieki nad zabytkami
Gminy Doruchów na
lata 2021-2024 oraz
wykonanie
aktualizacji Gminnej
Ewidencji Zabytków;
- Przebudowa drogi
wewnętrznej w m.
Torzeniec;

68. XLIX/262/2021

13 grudnia
2021

Pokrycia części
kosztów
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- przebudowa dróg
gminnych obręb
Torzeniec i Zalesie,
- sukcesywna
dostawa artykułów
żywnościowych dla
Publicznego
Przedszkola w
Doruchowie w 2022
r.
- Sukcesywny zaku i
dostawa art.
spożywczych w roku
2022 do stołówki
szkolnej przy Szkole
Podstawowej im.
Powstańców Wlkp.
Doknano zmian w
zadaniach:
- Odbiór i transport
odpadów
komunalnych z
nieruchomości
zamieszkałych i
niezamieszkałych z
terenu Gminy
Doruchów w roku
2021 i 2022;
- usługa doradztwa
podatkowego w
zakresie gospodarki
wod – kan;
- usługi prawne w
zakresie rozliczania
podatku VAT;
- zagospodarowanie
odpadów
komunalnych i
prowadzenie PSZOK.
- zmiana studium i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego i
opracowanie MPZP
Gm. Doruchów w
części obrębu
Skarydzew i
Plugawice.
Postanowiono pokryć
ze środków budżetu

69. L/263/2021

28 grudnia
2021

gospodarowania
odpadami
komunalnymi z
dochodów
własnych
niepochodzących z
pobranej opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.
Uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy
Doruchów na lata
2022-2039.
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gminy, brakującą
kwotę jeśli taka by
wystąpiła za odpady
komunalne.

Dostosowano zapisy
WPF do zapisów
ujętych w budżecie
na 2022 rok.
Wskazano, że
sytuacja finansowa
gminy jest stabilna.
Wykazano
następujące
przedsięwzięcia:
- „Przebudowa
oczyszczalni ścieków
w Doruchowie”,
- „Wykonanie
bankowej obsługi
budżetu Gminy
Doruchów oraz
jednostek
organizacyjnych”
- „Usługi prawne w
zakresie rozliczania
podatku VAT”
- opracowanie
Gminnego Programu
Opieki nad zabytkami
Gminy Doruchów na
lata 2021-2024 oraz
wykonanie
aktualizacji Gminnej
Ewidencji Zabytków;
- Przebudowa drogi
wewnętrznej w m.
Torzeniec;
-- przebudowa dróg
gminnych obręb
Torzeniec i Zalesie,
- sukcesywna
dostawa artykułów
żywnościowych dla
Publicznego

Przedszkola w
Doruchowie w 2022
r.
- Sukcesywny zaku i
dostawa art.
spożywczych w roku
2022 do stołówki
szkolnej przy Szkole
Podstawowej im.
Powstańców Wlkp.
Doknano zmian w
zadaniach:
- Odbiór i transport
odpadów
komunalnych z
nieruchomości
zamieszkałych i
niezamieszkałych z
terenu Gminy
Doruchów w roku
2022;
-- zagospodarowanie
odpadów
komunalnych i
prowadzenie PSZOK.
- zmiana studium i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego i
opracowanie MPZP
Gm. Doruchów w
części obrębu
Skarydzew i
Plugawice
70. L/264/2021

28 grudnia
2021

Uchwalenia
budżetu gminy na
rok 2022.
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Dochody
budżetu
gminy
(ogółem)
oszacowano
na
kwotę
31.607.432,00 zł w
tym:
a) dochody bieżące
to
kwota
24.863.209,00 zł
b)
dochody
majątkowe to kwota
6.744.223,00zł
Zaplanowano
dochody z tytułu

wydania zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
w kwocie 89.000,00
zł , które zostaną
przeznaczone
83.000,00
zł
na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
oraz
6000
zł
na
przeciwdziałanie
narkomanii. Ponadto
zaplanowano opłaty
za
sprzedaż
tz.
małpek w kwocie
15.000,00 zł
Wydatki budżetowe
gminy
oszacowano
na
kwotę
32.646.086,00 zł,
w tym:
Wydatki bieżące na
rok 2022 zostały
zaplanowane
w
wysokości
23.944.790,00 zł
Wydatki majątkowe –
8.701.296,00 zł
Utworzono rezerwę w
ogólnej
wysokości
140.000,00 zł
Ustalono
kwotę
deficytu w wysokości
1.038.654,00
zł,
który
za
zostać
pokryty
z
niewykorzystanych
środków na rachunku
bankowym
(
38.654,00 zł) oraz
zaciągniętej pożyczki
na finasowanie zadań
realizowanych
z
udziałem
środków
pochodzących
z
budżetu
Unii
Europejskiej
w
kwocie 1 000 000,00
zł.
Ponadto w projekcie
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budżetu
uwzględniono
wydatki na zadania
obligatoryjne.
Zaplanowano m.in.
wydatki
na
wspieranie rodziny i
systemie
pieczy
zastępczej,
utrzymanie czystości,
ochronę
zwierząt
bezdomnych
oraz
wpływy na rzecz izb
rolniczych.
Planowane
dochody w 2022 roku
są
niższe
od
planowanych
na
2021 rok o 0,77%,
natomiast dochody z
tytułu podatków i
opłat
lokalnych
zostały zaplanowane
wyższe o 17,85%.
Plan
wydatków
budżetowych na rok
2022 jest niższy o
4,94
%
od
planowanych w III
kwartale 2021 roku.
Wzrost
kwoty
planowanej
na
wydatki majątkowe
w stosunku do roku
2021 to 74,36%.
71. L/265/2021

28 grudnia
2021

72. L/266/2021

28 grudnia
2021

Przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy,
Komisji Rewizyjnej
i stałych Komisji
Rady Gminy w
Doruchowie na
2022 rok.
Zmian budżetu i w
budżecie gminy na
2021 rok.

53

Uchwalono
harmonogram pracy
Rady Gminy w 2022
roku.

Zwiększono dochody
o 720 zł do kwoty
34 739 686,93 zł,
wydatki zwiększono o
720 zł do kwoty
36 185 182,51 zł,
wydatki majątkowe

określono na
5 207 636,53 zł

Budżet Obywatelski
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków
budżetu gminy.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mają możliwość samodzielnie
zdecydować o realizowanych przedsięwzięciach. 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 2021 r. w Gminie Doruchów nie funkcjonował budżet obywatelski.

Wnioski końcowe
Serdecznie dziękuje za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Doruchów za 2021
rok. Tegoroczny raport to już czwarty tego typu dokument, przygotowywany
corocznie w efekcie wprowadzonej w 2018 roku nowelizacji Ustawy o samorządzie
gminnym. Opracowany dokument w sposób przejrzysty przekazuje najważniejsze
informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca. Miejsca, które
razem tworzymy budujemy, rozwijamy i o które razem powinniśmy dbać. „Raport
o stanie gminy” nie jest dokumentem obrazującym wszystkie dziedziny i obszary
funkcjonowania gminy. Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje , że w dokumencie
tym powinny się znaleźć przede wszystkim informacje o działaniach organu
wykonawczego gminy w roku poprzednim, zwłaszcza w zakresie realizacji gminnych
polityk, programów i strategii, stąd nie ma w tym dokumencie szczegółowych
sprawozdań z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przeprowadzonych remontów
czy też analiz finansowych budżetu.
Rok 2021 nie był łatwy, mimo stopniowego łagodzenia obostrzeń, pandemia covid-19
wciąż odciskała piętno w różnych sferach naszego życia. Również spory wpływ miała
na naszą działalność samorządową, jednakże dzięki staraniom o pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych gospodarka finansowa naszej gminy nie ucierpiała.
Gmina Doruchów jest jednostką ciągle rozwijającą się, jednak bardzo niski dochód
przypadający na jednego mieszkańca (najniższy w powiecie ostrzeszowskim)
powoduje, że potrzeby w zakresie budowy infrastruktury zarówno drogowej jak
i sanitarnej gdyby nie środki zewnętrzne nie byłyby realizowane.
Na terenie gminy Doruchów dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy
do odwiedzenia strony internetowej prowadzonej przez Urząd Gminy pod adresem;
www.doruchow.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej; www.bip.doruchow.pl
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oraz śledzenia naszego funpage na facebooku. Z każdą informacją staramy się
dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem Internetu oraz tablic ogłoszeniowych.
Gmina Doruchów jest naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy wszyscy
dbać, i które dzięki racjonalnej polityce finansowej a także właściwym decyzjom
organu wykonawczego i uchwałodawczego pomnażamy. Również aktywność
społeczna i różnego rodzaju przedsięwzięcia podejmowane przez lokalne organizacje
i stowarzyszenia czyni naszą małą ojczyznę atrakcyjną i dobrze zaopatrzoną
infrastrukturalnie.
Mając na uwadze przedstawiony raport, Wójt Gminy Doruchów zwraca się do Rady
Gminy Doruchów o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy
o samorządzie gminnym.
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