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Nielisz, 20.05.2019 r.

RAPORT O STANIE GMINY NIELISZ W ROKU 2018
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy
Nielisz przedstawia Radzie Gminy Nielisz raport o stanie Gminy w roku 2018.

1. O ś w i a t a
1.1

Charakterystyka szkół

Na terenie gminy Nielisz funkcjonują dwie szkoły podstawowe:
▪
▪

Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu (z klasami gimnazjalnymi)
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Do Szkoły Podstawowej w Nieliszu uczęszcza 358 dzieci (45 - gimnazjum, 245 - szkoła podstawowa, 68
- oddział przedszkolny). W szkole zatrudnionych jest 42 nauczycieli (34 osoby w pełnym wymiarze czasu
pracy oraz 8 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy).
Do Szkoły Podstawowej w Złojcu uczęszcza 93 dzieci (klasy I-VIII - 78, oddziały przedszkolne - 15).
W szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli (14 osób w pełnym wymiarze czasu pracy , 4 nauczycieli
w niepełnym wymiarze czasu pracy).
Na terenie gminy Nielisz funkcjonuje prywatne przedszkole „Mali Odkrywcy '' w Krzaku, do którego
uczęszcza 26 dzieci.
Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym mają zapewnione miejsca w przedszkolu lub w oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na terenie gminy nie ma żłobków.
1.2

Wydatki na oświatę

Wydatki poniesione na przedszkola wynosiły 227 823,26 zł.
Wydatki na Szkołę Podstawową w Nieliszu w roku 2018 r. wynosiły 4 476 549,21 zł.
Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w tej placówce wynosił 12 469,49 zł.
Wydatki na Szkołę Podstawową w Złojcu w roku 2018 r. wynosiły 1 479 063,74 zł.
Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w tej placówce wynosił 15 903,91 zł.
Subwencja oświatowa na 2018 r. wynosiła 3 874 608,00 zł. Wydatki na oświatę ogółem wynosiły
6 183 436,21 zł. Kwota wydatków na oświatę z budżetu gminy wynosiła 2 308 828,21 zł co stanowi
59,59 % otrzymanej subwencji oświatowej.
Najdłuższy czas dojazdu do szkoły wynosi 30 minut .
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2. P o l i t y k a s p o ł e c z n a i p r a c a
2.1

Polityka społeczna

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem na świadczenia
w ramach zadań własnych i zadań zleconych:
ZADANIA WŁASNE: 364
ZADANIA ZLECONE:
▪ świadczenia wychowawcze (500+) - 631,
▪ dobry start (300 +) - 575,
▪ zasiłki rodzinne - 321,
▪ fundusz alimentacyjny - 23,
▪ świadczenia pielęgnacyjne - 19,
▪ zasiłki pielęgnacyjne - 120,
▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 40,
▪ świadczenia rodzicielskie - 10,
▪ specjalny zasiłek opiekuńczy - 15,
▪ zasiłek dla opiekuna - 7.
Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń - 290 osób
Główne przyczyny udzielania świadczeń:
▪ długotrwała choroba,
▪ bezrobocie,
▪ niepełnosprawność.
Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem - 3,67 %
Liczba lokali socjalnych i liczba osób na nie oczekujących;
▪
▪

liczba lokali socjalnych - 14,
liczba osób na nie oczekujących - 2
2.2

Praca

Stopa bezrobocia na obszarze gminy wynosi - 3,17 %
W zajęciach reintegracyjnych prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej wzięło udział 72
uczestników. Zatrudnionych było 11 pracowników. W ramach zajęć dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym prowadzono następujące warsztaty:
▪
▪
▪
▪
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oc hro na

Zaopatrzenie w wodę

Liczba odbiorców (gospodarstw) przyłączonych do sieci wodociągowej - 1473.
Odsetek odbiorców (gospodarstw) przyłączonych do sieci wodociągowej - 67,35%.
Liczba odbiorców (osób) przyłączonych do sieci wodociągowej - 4080.
Odsetek odbiorców (osób) przyłączonych do sieci wodociągowej - 71,72%.
Przeznaczono 70 915,39 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej na
budowę linii głównej wodociągu w miejscowości Ujazdów oraz Ruskie Piaski.
3.2

Gospodarka odpadami

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Nielisz (stan na 31.12.2018 r.) wynosiła 5638
osób.
Liczba gospodarstw domowych objęta systemem odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku
wynosiła 1445.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od sposobu zbierania
i odbierania odpadów w 2018 roku wynosiła:
▪ 10 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
▪ 20 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny,
▪ 22 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób
selektywny,
▪ 44 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób
nieselektywny.
Liczba złożonych deklaracji:
▪ od osób zbierających odpady selektywnie - 563,
▪ od osób zbierających odpady nieselektywnie – 6,
▪ od gospodarstwa domowego w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny – 863
▪ od gospodarstwa domowego w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny – 2
Liczba wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
▪ od osób zbierających odpady selektywnie – 6,
▪ od gospodarstwa domowego w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny – 5
Przychody gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. - 295 436,06 zł.
Wydatki poniesione w 2018 r. na system gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły
407 350,47 zł.
3.3
▪
▪
▪

Ochrona środowiska

OZE – wykonano 100 instalacji kolektorów słonecznych
Odbiór azbestu – liczba zgłoszeń na utylizację eternitu - 140
Obszar Gminy Nielisz wynosi - 11 316 ha, z tego obszar zajmowany przez lasy wynosi 1549 ha.
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Zakłady gospodarki komunalnej

Liczba pracowników w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w 2018 r. wynosiła 8 osób. W ramach
działalności zakładu zgodnie z § 5 statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego jest realizacja zadań
Gminy Nielisz odnoszących się do:
▪
▪
▪
▪
▪

dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
lokalnego transportu zbiorowego,
zieleni gminnej i zadrzewień,
kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
cmentarzy.

Terenem działania Samorządowego Zakładu Budżetowego jest obszar Gminy Nielisz.

4. P l a n o w a n i e p r z e s t r z e n n e
Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów przy Zbiorniku Wodnym
w Nieliszu w skali 1:2000 uchwalony przez Radę Gminy Nielisz Uchwałą nr V/2007 z dnia 31 stycznia
2007 r., Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 84 poz. 1690 z dnia 11 maja 2007 roku z późniejszymi zmianami, co
stanowi około 6% całości obszaru Gminy Nielisz.
W 2018 roku dla terenu nie objętym Planem Zagospodarowania Przestrzennego opracowano i wydano
35 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych.

5. K u l t u r a
5.1
▪
▪
▪

Liczba woluminów w bibliotece na 1000 mieszkańców: 1576,3
Liczba wypożyczeń w bibliotece na 1000 mieszkańców: 1923,2
Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę: 42, między innymi:
Ogólnopolska Akcja „Noc Bibliotek”, Wakacyjny Konkurs Czytelniczy dla dzieci i młodzieży,
Głośne czytanie w bibliotece, zajęcia z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym
w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom, Warsztaty edukacyjnoplastyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, Tydzień spotkań z obcymi kulturami, zwyczajami
i językiem, Warsztaty kulinarne dla dorosłych, Cykl warsztatów wielopokoleniowych „Bombki
świąteczne”, Książka Twoim Przyjacielem, Wigilia Nieliska 2018 – (współorganizacja), Gry bez
prądu w Bibliotece – gry planszowe, towarzyskie, Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół
podstawowych, Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, Warsztaty plastyczne
z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
5.2

▪
▪

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury: 16 kulturalnych, 10
sportowych
W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
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VII Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła Nam
się Dobroć”
Spotkanie młodzieży z zawodowym aktorem Jerzym Rogalskim,
Ferie Zimowe
Rozstrzygnięcie VII Gminnego Konkursu Plastycznego „ Na Anielskich Skrzydłach”,
Dzień Kobiet,
Dla Majki,
Gminny Dzień Dziecka 2018,
Sobótka 2018,
Dni Gminy Nielisz/Festiwal Turystyczny/Regaty Żeglarskie,
Dożynki Gminne,
VIII Ogólnopolski Plener Malarski,
Razem Pomagamy Poszkodowanym w Pożarze,
100 rocznica odzyskania niepodległości,
76 rocznica wysiedleń gm. Nielisz,
VII Wigilia Nieliska ,
II Gminne Spotkanie Opłatkowe.

Przy gminnej jednostce kultury prowadzone są następujące zajęcia:
o zajęcia plastyczne
o zajęcia wokalne: Zespół Młodzieżowy Iskierki, Zespół Dziecięcy Wiolinki, Chór
Seniorów Moderato,
o zajęcia instrumentalne: Gminna Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta, indywidualne
lekcje gry na wybranych instrumentach – dzieci i młodzież
o zajęcia sportowe: piłka nożna (4 grupy dziecięco-młodzieżowe 1 grupa dorośli), piłka
siatkowa (1 grupa – dorośli), zajęcia sportowo-ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży
o zajęcia językowe: j. angielski ( 6 grup dziecięco-młodzieżowych, 1 grupa dorośli)

6. T u r y s t y k a , s p o r t i r e k r e a c j a
6.1
▪
▪

Sport i rekreacja

Na obiekty sportowe tj.: 2 boiska trawiaste, hala sportowa, kompleks boisk sportowych Orlik
wydano 172 340,90 zł,
Organizowane imprezy sportowe:
o
X Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nielisz.
W turnieju uczestniczyło 60 osób (gimnazjaliści, młodzież i dorośli).
o
I Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nielisz. W turnieju
uczestniczyło 40 osób (młodzież i dorośli).
o
XXVI Otwarte Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Powiatu Zamojskiego.
W turnieju uczestniczyło 110 osób (gimnazjaliści, młodzież i dorośli).
o
II Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz. W turnieju
uczestniczyło 70 osób (młodzież i dorośli).
o
XI Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców
o Puchar Starosty Zamojskiego. W turnieju uczestniczyło 50 osób ( dorośli ).
o
IV Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nielisz. Zawody
odbyły się na boisku sportowym w Nieliszu i uczestniczyło 120 dzieci.
o
XV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz. Turniej odbył się na boisku
”Orlik” i uczestniczyło 40 osób (uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści,
młodzież i dorośli).
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▪
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▪
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V Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Pod Patronatem Wójta Gminy Nielisz.
Rozgrywki odbywały się lipcu i sierpniu na boisku „Orlik” i uczestniczyło 200 osób
(gimnazjaliści, młodzież i dorośli).
Biało-Czerwony Nieliski Bieg
Niepodległości. Bieg odbył się ulicą Nielisza
i uczestniczyło 120 osób (dzieci, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści,
młodzież i dorośli).
I Halowy Turniej Piłki Nożnej ”OLD BOYS” o Puchar Wójta Gminy Nielisz. W turnieju
uczestniczyło 40 osób ( dorośli).
Turystyka

Szacowana Ilość miejsc noclegowych w sektorze prywatnym na rok 2018 - 269
Ilość kwater zgłoszonych do rejestru- 26
Obłożenie miejsc noclegowych w sezonie letnim - 90%
Średnia ilość odwiedzających gminny kompleks „Moczydło” w sezonie letnim - 3500
tygodniowo.
Na utrzymanie infrastruktury turystycznej wydano 117 778,99 zł, w tym zapewnienie
ratowników WOPR w sezonie kąpielowym

7. P r o m o c j a
W 2018 roku podjęto następujące działania zmierzające do popularyzacji i promocji Gminy Nielisz:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

określenie kolorystyki i standaryzacja wizualna materiałów promocyjnych;
opracowanie i wydruk 3000 egz. folderu promocyjnego Gminy Nielisz w języku polskim
i angielskim;
plenerowe sesje zdjęciowe z wykorzystaniem drona;
wydanie 3 numerów (1000 egz. każdy) Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz;
produkcja materiałów promocyjnych: długopisy, opaski odblaskowe, smycze oraz pinsy;
publikacja artykułów promocyjnych w prasie: Kronika Tygodnia, Tygodnik Zamojski, Dziennik
Wschodni, Nowy Kurier Zamojski;
udział w audycjach radiowych: Radio ESKA, Radio Złote Przeboje;
udział w programie telewizyjnym „Lato między Wisłą i Bugiem o poranku” na antenie Letni
weekend w TVP3 Lublin – szacowana liczba widzów - 50 000;
4 godzinna relacja na żywo z przebiegu II Regat Żeglarskich o Puchar Wójta Gminy Nielisz oraz
Festiwalu Turystycznego 2018 w programie „Letni weekend w TVP3 Lublin” – szacowana
minimalna liczba widzów - 100 000.

8. T r a n s p o r t
Przekazano dotację do miasta Zamościa w kwocie 22 000 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie
kosztów linii MZK do Złojca.
Udzielono wsparcia Powiatowi Zamojskiemu w kwocie 523 136,31 zł zgodnie z zawartymi
porozumieniami na:
▪

współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak
w obszarze gminy Nielisz – 441 394,00 zł;
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budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3142L Wirkowice - Ujazdów - Staw Noakowski
w miejscowości Staw Noakowski Kolonia – 81 742,31 zł.

Na drogi gminne wydano kwotę 2 500 532,46 zł, w tym:
▪
▪

na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 477 102,70 zł,
nakłady inwestycyjne na drogi wyniosły 2 023 429,76 zł, z tego na:
o przebudowę drogi gminnej Nr 110171L w miejscowości Zarudzie – 751 032,50 zł;
o modernizacje dróg gminnych masą asfaltową – 469 928,94 zł;
o budowę drogi gminnej Nr 110128L w miejscowości Nawóz – 737 369,68 zł;
o budowę chodnika w miejscowości Staw Noakowski – 65 098,64 zł.

W roku 2018 wykonano oznakowanie posesji oddalonych od głównych ciągów komunikacyjnych:
16 039,20 zł.

9. O c h r o n a z d r o w i a
W ramach ochrony zdrowia w 2018 r. wydano 60 525,70 zł na poniższe cele:
▪ profilaktyka antyalkoholowa - 57 525,70 zł;
▪ przeciwdziałanie narkomanii - 3 000 zł.
Placówki ochrony zdrowia:
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,TOMED'' w Nieliszu lek. med. Tomasz Szczerbiński,
▪ Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Nieliszu lek. stom. Dorota Szczerbińska,
▪ Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Nieliszu lek. stom. Ewa Bielińska.
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. - 22 w tym 8 zezwoleń
jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż
alkoholu w 2018 r. - 9. Liczba przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 23
(stan na dzień 31.12.2018 r.).
Przeciwdziałanie alkoholizmowi: liczba zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nieliszu przypadków nadużywania alkoholu w 2018 r. na podstawie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.:
Wyszczególnienie

2018 r.

Liczba założonych teczek

8

Liczba osób które, podjęły leczenie dobrowolnie

5

Liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie

10

Liczba przeprowadzonych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

4

Liczba osób która podjęła dalsze leczenie

4

Liczba dzieci korzystających z programów profilaktycznych w szkołach

368
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10. F i n a n s e g m i n y
▪
▪
▪

▪
▪

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 23 945 891,32 zł, zrealizowano
24 794 440,50 zł oraz wydatki 23 425 478,39, które wykonano w kwocie 23 080 265,91 zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 397,73 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 093,69 zł.
W gminie zrealizowano wpływy ze środków zewnętrznych:
o dotacja w kwocie 372 016,00 zł - przebudowa drogi gminnej nr 110171L
w miejscowości Zarudzie;
o dotacja w kwocie 568 678,34 zł - budowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości
Nawóz;
o rozliczenie projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 110162L w miejscowościach
Gruszka Mała Pierwsza – Gruszka Mała Druga” realizowanego w ramach PROW w roku
2017 – 1 210 412,93 zł;
o otrzymano dotację na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości w kwocie 31 607,71;
o otrzymano dotację w wysokości 41 509,00 zł na projekt zrealizowany w roku 2017
w ramach PROW „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nielisz”.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną
kwotę 196 177,80 zł.
Nakłady inwestycyjne na budynki mienia komunalnego wyniosły 588 528,75 zł
z przeznaczeniem na:
o 358 740,13 zł wydano na modernizacje budynków OSP w miejscowościach: Złojec,
Krzak, Wólka Złojecka, Gruszka Duża, Nawóz, Ujazdów, budynek byłego skupu mleka
w miejscowości Gruszka Duża oraz budynku wiejskiego w Wólce Nieliskiej;
o zrealizowano projekt pn.„ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruskie
Piaski” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 - 212 988,62 zł;
o opracowano studium wykonalności wniosku i projekt – 16 800,00 zł dla wniosków
o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

11. R a d a G m i n y N i e l i s z
UCHWAŁY RADY GMINY NIELISZ PODJĘTE W ROKU 2018
NR UCHWAŁY
- Uchwała Nr XLI/230/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2018
- Uchwała Nr XLI/231/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nielisz w 2018 r.
- Uchwała Nr XLI/232/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli
prawidłowości pobierania i wykorzystania.

DATA PODJĘCIA
UCHWAŁY

30 stycznia 2018 r.

- Uchwała Nr XLII/233/2018 w sprawie podziału Gminy Nielisz na stałe
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
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-Uchwała Nr XLII/234/2018 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego części terenów
działek o Nr 1701/1, 1701/3 i działki o Nr 1701/2 położonych w
miejscowości Nielisz z przeznaczeniem pod usługi turystyki
(hotelarstwo, gastronomia, handel) i usługi inne.
-Uchwała Nr XLII/235/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
najem w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat gruntu o
powierzchni 20 m² stanowiącego własność Gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLII/236/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
najem w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat gruntu o
powierzchni 30 m² stanowiącego własność Gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLII/237/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
najem w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat gruntu o
powierzchni 0,01ha stanowiącego własność Gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLII/238/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy
drogi powiatowej nr 3142L Wirkowice – Ujazdów – Staw Noakowski w
miejscowościach: Staw Noakowski, Staw Noakowski Kolonia w zakresie
budowy chodnika.
-Uchwała Nr XLII/239/2018 w sprawie określenia nowych przystanków
komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom, których właścicielem
jest Gmina Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
-Uchwała Nr XLII/240/2018 w sprawie podziału Gminy Nielisz na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
-Uchwała Nr XLII/241/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków
stanowiących dochód budżetu Gminy Nielisz za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
-Uchwała Nr XLII/242/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/221/2017
Rady Gminy Nielisz z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
-Uchwała Nr XLII/243/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2018
-Uchwała Nr XLIII/244/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Nielisz
z wykonania budżetu za 2017 rok.
-Uchwała Nr XLIII/245/2018 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
-Uchwała Nr XLIII /246 /2018 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Nielisz na rok 2018
-Uchwała Nr XLIII /247 /2018 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/221/2017
Rady Gminy Nielisz z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
-Uchwała Nr XLIII /248 /2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2018
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19 marca 2018 r.

11 maja 2018 r.

-Uchwała Nr XLIV/249/2018 w sprawie zniesienia statusu pomników
przyrody.
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-Uchwała Nr XLIV/250/2018 w sprawie sprawienia pogrzebu.
-Uchwała Nr XLIV /251 /2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomości
stanowiących własność Gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLIV /252 /2018 w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLIV /253 /2018 w sprawie określenia szczegółowych
zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłaty oraz
niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Nielisz i jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazanie organów uprawnionych do udzielania ulg.
-Uchwała Nr XLIV /254 /2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2018
-Uchwała Nr XLV/255/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2018
-Uchwała Nr XLV/256/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLV /257 /2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLVI/258/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Nielisz w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
-Uchwała Nr XLVI/259/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2018
-Uchwała Nr XLVII/260/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLVII/261/2018 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy
zbiorniku wodnym w Nieliszu, dotyczącego części terenów działek o Nr
2411 i 2412 położonych w m. Nielisz z przeznaczeniem pod zabudowę
letniskową.
-Uchwała Nr XLVII/262/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/221/2017
Rady Gminy Nielisz z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
-Uchwała Nr XLVII/263/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2018
-Uchwała Nr XLVIII/264/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/221/2017
Rady Gminy Nielisz z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej,
-Uchwała Nr XLVIII/265/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2018
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28 czerwca 2018 r.

09 lipca 2018 r.

28 sierpnia 2018 r.

28 września 2018 r.

09 października 2018 r.

-Uchwała Nr XLIX/266/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
-Uchwała Nr XLIX/267/2018 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nielisz na
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rok 2019
-Uchwała Nr XLIX/268/2018 w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie
gminy Nielisz na 2019 rok
-Uchwała Nr XLIX/269/2018 w sprawie wprowadzenia zwolnień od
podatku rolnego.
-Uchwała Nr XLIX/270/2018 w sprawie wprowadzenia zwolnień od
podatku od nieruchomości na terenie gminy Nielisz.
-Uchwała Nr XLIX/271/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Nielisz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok.
-Uchwała Nr XLIX/272/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2018
-Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Nielisz.
- Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Gminy Nielisz.
-Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Nielisz
oraz ustalenia ich składu osobowego.
-Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie zasad ustalenia i wypłat diet dla
radnych Rady Gminy Nielisz.
-Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
-Uchwała Nr III/6/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
-Uchwała Nr III/7/18 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
-Uchwała Nr III/8/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego ,,Pomoc Gminy Nielisz – posiłek w szkole i w
domu na lata 2019 – 2023
-Uchwała Nr III/9/2018 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu''
na lata 2019 – 2023
-Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków z pomocy
społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych
i zasiłków celowych.
-Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
-Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
-Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Gminy Nielisz na 2019 r.
-Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji
stałych Rady Gminy Nielisz na 2019 r.
- Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Gminy Nielisz
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14 listopada 2018 r.

21 listopada 2018 r.

30 listopada 2018 r.

28 grudnia 2018 r.
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