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1. WSTĘP

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok, który stanowi wgląd
w sytuację gospodarczą i społeczną na koniec 2019 roku. Raport powstał na mocy art. 28aa ustawy z dnia
08 stycznia 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały Nr
VI/37/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia wymogów, jakie
powinien spełniać raport o stanie Gminy. Raport przedstawia zakres działalności samorządu
terytorialnego Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku, a w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Zawiera analizę działalności Burmistrza
Miasta i Gminy Szlichtyngowa w obszarach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Realizacja inwestycji,
Kultury i sportu,
Pomocy społecznej,
Oświaty i wychowania,
Ochrony przeciwpożarowej,
Funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

Raport opracowano w oparciu o dokumenty posiadane przez Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
i podległe mu jednostki, zasoby stron internetowych Gminy, wiedzę merytoryczną pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Szlichtyngowa, dane udostępnione przez Wojewódzki Urząd Statystyczny i Powiatowy
Urząd Pracy oraz dane z serwisu internetowego „Polska w liczbach”.
Celem raportu jest syntetyczne zobrazowanie sytuacji społecznej i gospodarczej Miasta i Gminy
Szlichtyngowa w 2019 roku. Jest też kompendium podstawowej wiedzy statystycznej na temat życia
Miasta i Gminy Szlichtyngowa w najważniejszych jego sferach.
Jestem przekonana, że dane i informacje zawarte w niniejszym raporcie przyczynią się do
zwiększenia wiedzy Mieszkańców na temat funkcjonowania samorządu oraz podjętych przez nas działań,
a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Naszej Gminy.
Zapraszam do zapoznania się z efektami pracy Samorządu Gminy Szlichtyngowa uzyskanymi w 2019
roku w trosce o dobro Gminy i jej Mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
/-/ Jolanta Wielgus
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Gmina Szlichtyngowa to gmina miejsko-wiejska. Położona jest w województwie lubuskim, w powiecie
wschowskim. Gmina Szlichtyngowa liczy 4 989 mieszkańców, zamieszkuje ją ok. 13% ogółu ludności
powiatu. Gmina stanowi 16% powierzchni powiatu i 1% powierzchni województwa.

Rysunek 1 Terytorium Gminy Szlichtyngowa1

Powierzchnia Gminy:

99,74 km2

Gęstość zaludnienia w Gminie: 51 osób/km2
W ogólnej liczbie mieszkańców (4 989) – 50,13% stanowią kobiety, a 49,87% stanowią mężczyźni.
Gmina Szlichtyngowa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7 osób. W 2019 roku urodziło się
49 dzieci przy 56 zgonach.
Ludność według płci i grup wiekowych przedstawia poniższy wykres:
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WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Organem stanowiącym Gminy Szlichtyngowa jest Rada Miejska Szlichtyngowa, która liczy
15 radnych (od września 2019 r. skład Rady liczył 14 radnych).
Przy Radzie Miejskiej Szlichtyngowa w 2019 roku działało 7 stałych komisji:
1. Komisja Rewizyjna – 3 osoby:
Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu Gminy,
występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Burmistrzowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską
w zakresie kontroli.
2. Komisja Rolna, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług – 4 osoby:
Do zakresu działania Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług należy m.in.
nadzorowanie i opiniowanie spraw związanych z ochroną środowiska i przyrody, gospodarki
wodnej, utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy.
3. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mienia – 6 osób:
Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Mienia należy m.in. nadzorowanie
i opiniowanie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, stanem dróg gminnych,
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągami i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacją, zaopatrzenia w energię elektryczną, cmentarzami komunalnymi.
4. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 5 osób:
Do zakresu działania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
należy m.in. nadzorowanie i opiniowanie spraw związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym, promocji Gminy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, przeciwdziałania
alkoholizmowi, polityki społecznej, polityki prorodzinnej.
5. Komisja Oświaty i Kultury – 7 osób:
Do zakresu działania Komisji Oświaty i Kultury należy m.in. nadzorowanie i opiniowanie spraw
związanych z edukacją, kulturą oraz kulturą fizyczną.
6. Komisja Budżetowa – 5 osób (od września 2019 r. 4 osoby):
Zakres działania Komisji Budżetowej obejmuje m.in. opiniowanie zmian budżetu Gminy,
kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy, opiniowanie stawek podatków i opłat
lokalnych.
7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 osoby:
Zakres działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji obejmuje m.in. rozpatrywanie skarg
wnoszonych do Rady na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz kierowanych do Rady wniosków i petycji.
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Mają istotny wpływ na
politykę Gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swoich posiedzeniach prowadzą szczegółowe
dyskusje w ich sprawie i wydają opinie.
Organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta i Gminy. Burmistrzowi podlegają gminne jednostki
organizacyjne, są to:
1) Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa;
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej;
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3) Zakład Budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej;
4) Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa;
5) Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej:
 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej oraz
Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej;
6) Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach;
7) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach;
8) Zespół Świetlic w Szlichtyngowej;
9) Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej – do dnia 31.08.2019 r.
SOŁECTWA
W Gminie Szlichtyngowa jest 9 sołectw: Dryżyna, Gola, Górczyna, Jędrzychowice, Kowalewo,
Nowe i Małe Drzewce, Stare Drzewce, Wyszanów, Zamysłów.
ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE I ZRZESZENIA
1. Gmina Szlichtyngowa od 2012 roku należy do Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość. Związek
zrzesza 13 gmin z terenu Województwa Lubuskiego. Związek zajmuje się m.in. organizacją
odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w związku,
jak również tworzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK,
sprawozdawczością w zakresie powierzonych zadań oraz kampanią edukacyjno-informacyjną.
2. Gmina Szlichtyngowa jest członkiem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Zrzeszenie
skupia wszystkie 82 gminy Województwa Lubuskiego. Działania Zrzeszenia skupiają się m.in. na
wnoszeniu inicjatyw poprawiających jakość stanowionego w Polsce prawa samorządowego.
3. Gmina Szlichtyngowa należy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, którego
głównym celem jest szeroko rozumiana współpraca partnerów po oby stronach granicy polskoniemieckiej. Celem partnerstwa jest:
 przezwyciężanie granic, realizowane poprzez likwidację wzajemnych uprzedzeń i obaw,
wspieranie przyjacielskich kontaktów, wykorzystywanie gospodarczego potencjału regionu,
budowanie wzajemnego porozumienia i zaufania, wyrównywanie i poprawa poziomu życia
po obu stronach granicy;
 integracja mająca na celu integrację wschodu z zachodem, wspieranie kooperacji miast
i gmin, transgraniczne planowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych;
 tworzenie trwałych ogniw integracji na byłych granicach, pielęgnowanie odmienności
narodowej jako bogactwa Europy, realizacja współpracy transgranicznej jako priorytetowego
zadania europejskiego.
4. Gmina Szlichtyngowa należy do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania.
Stowarzyszenia skupia sześć Gmin: Szlichtyngowa, Siedlisko, Nowa Sól, Kotla, Sława i Wschowa.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jego intencją jest
wspieranie działań na rzecz rozwoju obszaru działania LGD, promocja oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych i organizacji.
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3. BUDŻET GMINY SZLICHTYNGOWA
WYSOKOŚĆ BUDŻETU
Budżet Gminy Szlichtyngowa na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miejską Szlichtyngowa
w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/22/18 „Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Szlichtyngowa”.
Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzone zostały ośmioma uchwałami Rady Miejskiej
i 32 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem 22 537 881,14 zł, co stanowi
96,56% planu po zmianach, w tym:
✔ dochody bieżące
✔ dochody majątkowe

w wysokości
w wysokości

22 023 222,44 zł
514 658,70 zł

Największy udział w dochodach stanowiły dochody z tytułów:
1) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33,34%
2) rodzina – 30,98 %
3) różne rozliczenia – 26,29%

Udział dochodów budżetu:
22 537 881,14 zł
2%

dochody własne
35%

37%
subwencje

dotacje i środki
przeznaczone na cele
bieżące
dochody majątkowe
26%

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem 21 690 037,65 zł, co stanowi
91,39% planu po zmianach, w tym:
✔ wydatki bieżące
✔ wydatki majątkowe

w wysokości
w wysokości
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20 779 544,16 zł
910 493,49 zł

Udział wydatków budżetu:
21 690 037,65 zł
4%

bieżące
majątkowe

96%

Największy udział w wydatkach ogółem budżetu Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku stanowiły wydatki
dotyczące następujących obszarów:
1) zadań z zakresu: Oświata i wychowanie – 37,68%
2) zadań z zakresu: Rodzina – 32,62%
3) zadań z zakresu: Administracja publiczna – 8,59%
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęło się nadwyżką budżetu.
Lp.

Wyszczególnienie

1
Dochody wykonane ogółem
2
Wykonanie wydatków ogółem
Wynik budżetowy za 2019 rok - nadwyżka

Kwota wykonania na
31.12.2019 r.
22 537 881,14 zł
21 690 037,65 zł
847 843,49 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok zostało
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa (BIP) –
Zarządzenie Nr 34/19 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za
2019 rok.

POZIOM WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ICH UDZIAŁ W BUDŻECIE GMINY
Wykonanie wydatków w 2019 roku wg rodzajów
Lp.

Wyszczególnienie

1
2

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Razem wydatki

Plan wydatków
po zmianach
21 833 993,56 zł
1 106 896,50 zł
22 940 890,06 zł
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Wykonanie
Wykonanie
wydatków
%
20 779 544,16 zł
95,17
910 493,49 zł
82,26
21 690 037,65
94,55

POZIOM ZADŁUŻENIA
Wskaźnik zadłużenia stanowi 26,02% do dochodów wykonanych za 2019 rok. Dokonano wykupu
obligacji komunalnych D13 w kwocie 600 000,00 zł oraz spłaty pożyczki w kwocie 212 408,00 zł (z tytułu
pożyczki na remont SUW Stare Drzewce), co stanowi 100% zaplanowanych do spłaty w 2019 roku
długoterminowych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 189 365,89 zł,
wydatki z tytułu poręczeń stanowią kwotę 41 416,34 zł (poręczenie dla OSP Wyszanów na zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego). Ogólna spłata zadłużenia – wykup obligacji, spłata pożyczki, spłata
poręczeń oraz wydatki na obsługę długu publicznego – to kwota 1 043 190,23 zł. Wskaźnik spłaty
kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu publicznego do wykonanych dochodów kształtuje się na
wysokości 4,63%.
Realizacja
2016

2017

2018

2019

2020

6 600 000,00 zł

6 200 000,00 zł

7 538 250,14 zł

6 938 250,14 zł

6 084 425,80 zł

400 000,00 zł

500 000,00 zł

600 000,00 zł

853 824,34 zł

-

Koszt obsługi długu

194 553,88 zł

175 550,00 zł

181 836,37 zł

189 365,89 zł

-

Ogólna spłata
zadłużenia

594 553,88 zł

675 550,00 zł

781 836,37 zł

1 043 190,23 zł

-

Zobowiązania wg
umów
Spłata zadłużenia

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POWIERZCHNIA GRUNTÓW GMINY SZLICHTYNGOWA
1. Użytki rolne
– 122,3770 ha, w tym:
- grunty rolne
– 64,2258 ha
- sady
–
0,4034 ha
- łąki trwałe
– 12,3581 ha
- pastwiska trwałe
–
9,2231 ha
- użytki rolne zabudowane
–
6,1900 ha
- rowy
– 29,9766 ha
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 12,2872 ha, w tym:
- lasy
– 12,0350 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione –
0,2522 ha
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 42,7071 ha, w tym:
- tereny mieszkaniowe
– 3,3825 ha
- tereny przemysłowe
– 6,5184 ha
- inne tereny zabudowane
– 8,7263 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,2181 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
– 19,7718 ha
- użytki kopalne
– 4,0900 ha
4. Tereny komunikacyjne
– 174,3648 ha, w tym:
- drogi
– 174,1030 ha
- tereny kolejowe
–
0,1194 ha
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- inne tereny komunikacyjne –
0,1424 ha
5. Tereny różne
–
0,5252 ha
6. Nieużytki
–
4,2287 ha
7. Grunty pod wodami
–
1,3710 ha
w tym:
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 1,3710 ha
RAZEM: 357,8610 ha
W wyniku zmian, stan na dzień 31.12.2019 r. obniżył się w stosunku roku ubiegłego o 4,2739 ha.
WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO WG JEDNOSTEK
Wartość mienia komunalnego wg jednostek przedstawia się następująco:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa jednostki
ZGKiM Szlichtyngowa
Zespół Świetlic
Biblioteka Publiczna
SP Stare Drzewce
SP Jędrzychowice
Gimnazjum w Szlichtyngowej
ZPE Szlichtyngowa
UMiG Szlichtyngowa
MGOPS Szlichtyngowa
Razem

Stan na dzień 31.12.2019 r. [zł]
24 480 258,34
2 387 617,35
7 195,47
794 307,85
767 900,89
0,00
3 962 580,96
37 563 470,88
14 307,20
69 977 638,94

Wzrost/spadek [zł]
-9 106,34
39 183,00
0,00
0,00
347 608,67
-1 398 956,66
1 398 956,66
95 856,24
0,00
473 541,57

Ogółem wartość majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o kwotę 473 541,57 zł.
Złożyły się na to m.in. inwestycje dotyczące: budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym – etap II w Szkole Podstawowej
w Jędrzychowicach, budowy trzech Otwartych Stref Aktywności oraz remonty bieżące świetlic.
Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jednostka
ZGKiM Szlichtyngowa
Zespół Świetlic
Biblioteka Publiczna
SP Stare Drzewce
SP Jędrzychowice
Gimnazjum w Szlichtyngowej
ZPE w Szlichtyngowej
UMiG Szlichtyngowa
MGOPS Szlichtyngowa
Razem
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Kwota [zł]
48 271,02
3 336,82
13 888,80
360,00
1 898,09
0,00
12 476,71
38 847,46
11 395,64
130 474,54

4. KULTURA I SPORT
IMPREZY I WYDARZENIA
1) 05.01.2019 – III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
W dniu 5 stycznia 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbył się III Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek. W przeglądzie wystąpiło ponad 120 młodych artystów, z następujących jednostek:
Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, Szkoły Podstawowej
w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, Gimnazjum im. Noblistów
Polskich, Świetlicy Wiejskiej w Wyszanowie, Świetlicy Wiejskiej w Starych Drzewcach oraz Chór Parafialny
„Magdalenki” z Zamysłowa.
2) 15.02.2019 – Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 15 lutego 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się kolejna edycja eliminacji
gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs
odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych klasy IV-VI szkół podstawowych oraz klasy VII-VII szkół
podstawowych i klasa III gimnazjalna. Udział w Turnieju wzięło 21 uczniów.
3) 26.02.2019 – Koncert profilaktyczny „Droga do nikąd”
Dnia 26 lutego 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyło się spotkanie słowno –
muzyczne z Jackiem Dewódzkim, byłym wokalistą zespołu „Dżem”. W spotkaniu uczestniczyła młodzież
z klas V-VIII ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy oraz młodzież gimnazjalna. Koncert odbył
się w ramach profilaktyki uzależnień, która jest skutecznym sposobem przeciwdziałania nałogom.
4) 18.04.2019 – Konkurs „Wielkanocne tradycje”
Dnia 18 kwietnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs „Wielkanocne tradycje” zorganizowany przez Zespół
Świetlic w Szlichtyngowej. W konkursie brały udział dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez
świetlice z terenu naszej gminy: Wyszanów, Kowalewo, Jędrzychowice, Gola, Małe Drzewce, Nowe
Drzewce i Stare Drzewce. W kategorii indywidualnej dzieci przygotowywały pisanki, natomiast
w kategorii zespołowej świetlice zgłaszały stroiki wielkanocne. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy, nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników przygotowano słodki upominek.
5) 03.05.2019 – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
W dniu 3 maja 2019 r. w Szlichtyngowej odbyły się obchody z okazji 228 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny. Następnie pod
obeliskiem na Rynku w Szlichtyngowej miało miejsce oficjalne otwarcie obchodów oraz złożenie
wiązanek przez delegacje. Oprawę patriotyczną zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jędrzychowicach.
6) 06.05.2019 – Przekazanie samochodu dla OSP Wyszanów
W dniu 6 maja 2019 r. w Szlichtyngowie odbyła się uroczystość przekazania nowoczesnego
samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Kamaz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie.
Oficjalne przekazanie odbyło się na Szlichtyngowskim Rynku. W uroczystości udział wzięli, m.in. Poseł na
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Sejm RP Marek Ast, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak, Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariusz Herbut.
7) 04.06.2019 – Bieg o Puchar Burmistrza
W dniu 4 czerwca 2019 r. na boisku sportowym w Szlichtyngowej odbył się Bieg o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Bieg został organizowany, aby na sportowo uczcić 30 rocznicę częściowo
wolnych wyborów z 04 czerwca 1989 roku. Z tej okazji na rozpoczęcie zawodów uczestnicy wspólnie
odśpiewali hymn Polski. W zmaganiach sportowych udział wzięli uczniowie ze wszystkich naszych szkół.
8) 08-09.06.2019 – Dni Szlichtyngowej
Podczas pierwszego dnia obchodów (8 czerwca 2019 r.) miało miejsce otwarcie sceny plenerowej. Po
oficjalnym otwarciu obchodów rozpoczął się bogaty program artystyczny przygotowany dla naszych
Mieszkańców. Zainaugurował go koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Wschowy wraz z występem
Grupy Mażoretek „Finezja”. Następnie zaprezentowali się uczniowie ze szkół z terenu Gminy
Szlichtyngowa:







dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej wykonując
wiersze, tańce i śpiewy;
uczniowie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach z pokazem jumping frog – taniec na
trampolinach oraz występem solistów;
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej grając na gitarze,
saksofonie oraz przedstawiając występy wokalne i taniec z flagami;
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach
w programie wokalno-tanecznym;
uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej przedstawiając pokaz
musztry z bronią;
oraz nasze lokalne talenty wykonując utwory muzyczne.

Odbył się także turniej strzelecki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, zorganizowany
przez nasze rodzime Stowarzyszenia: Klub Strzelecki „Muszkiet” oraz LOK Koło Miejskie Szlichtyngowa.
Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo Cliver. Zabawę taneczną prowadził DJ Waldek Drozd.
Podczas pierwszego dnia odbył się również Festiwal Produktu Lokalnego przygotowany przez OSP
Wyszanów, podczas którego można było degustować produkty lokalne. Można było spróbować miodu
z pasieki Marka Łukaszewicza z Wyszanowa, serów wytwarzanych w gospodarstwie Państwa Kosińskich
z Siedlnicy, chleba z piekarni Gierczak, smalcu i wędlin z masarni Kamyszek z Przyczyny Górnej, serów
Qzko z Siedliska, wędlin z masarni Tomex z Przyborowa oraz win i konfitur z Winnicy Kinga ze Starej Wsi.
Podczas drugiego dnia obchodów 9 czerwca 2019 r. w parku Górczyńskim odbył się Gminny Piknik
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Dla dzieci konkursy i zabawy prowadziły animatorki z Mini Disco
z Głogowa. Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji: dmuchańce, spotkanie z alpakami, stoiska
gastronomiczne, malowanie twarzy. Strażacy z OSP Wyszanów i OSP Szlichtyngowa przygotowali atrakcje
w postaci konkurencji nalewania wody do nalewaków oraz sprawdzenie swoich możliwości
w ratownictwie wysokościowym. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
13

we Wschowie oraz Komendy Powiatowej Policji we Wschowie dzieci mogły korzystać z wozów
strażackich i policyjnych, zasiąść za kierownicą i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Rozstrzygnięto także
konkursy plastyczno-profilaktyczne pn. „MOC w rodzinie” oraz „ 1, 2, 3… nie uzależniaj się TY”. Na
zakończenie zabawy dzieci ze świetlicy terapeutycznej w Szlichtyngowej przedstawiły swój występ
taneczny.
9) 29.06.2019 – Koncert Kapeli Lwowskiej
W dniu 29 czerwca 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbył się koncert kapeli ze Lwowa
„Lwowska Fala”. Koncert zorganizowano przy współpracy z Powiatem Wschowskim, Muzeum
Archeologiczno-Historycznym w Głogowie oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
10) 26.07.2019 – I memoriał im. Krzysztofa Grzywacza
Dnia 26 lipca 2019 r. na boisku sportowym „Orlik” w Szlichtyngowej odbył się I Memoriał im.
Krzysztofa Grzywacza o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa zorganizowany przez Miejski
Klub Sportowy „Orzeł” w Szlichtyngowej. Był to turniej nocny, w którym udział wzięło 10 drużyn.
11) 31.08.2019 – Dożynki Powiatowo-Gminne w Jędrzychowicach
W dniu 31 sierpnia 2019 r. tradycyjnie, jak co roku, rolnicy uroczyście świętowali zakończenie prac
polowych podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbyły się w Jędrzychowicach. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w intencji rolników, której oprawę muzyczną zapewnił Chór Lutnia
z Siedlnicy. Następnie barwnym korowodem uczestnicy uroczystości przeszli na blisko sportowe.
Korowód prowadził Zespół Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca z Krzepielowa. Starostami dożynek byli
rolnicy ze wsi Jędrzychowice, p. Karolina Szpatowicz i p. Mieczysław Wieczorek. Podczas dożynek
rozstrzygnięto konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy: gminny i powiatowy. Odbył się też
konkurs pn. „Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja posesji”. W programie artystycznym wystąpili: Grupa
Szopena, lokalni wokaliści, dzieci z Sołectwa Jędrzychowice oraz ze Szkoły Podstawowej
w Jędrzychowicach.
Podczas obchodów odbyła się także prezentacja produktów i usług regionalnych, pokaz sprzętu
policyjnego, strażackiego, WOPR i RWS, prezentacja dobrych praktyk w rolnictwie, program animacyjny
wraz z malowaniem twarzy dla dzieci, przejazdy kucykiem i na koniu. Koło Gospodyń Wiejskich
„Jędrzychowianki” przygotowało darmową grochówkę dla każdego. Gwiazdą wieczoru dożynek
był zespół Eratox prezentujący muzykę disco polo. Na zakończenie wieczoru wszyscy doskonale bawili się
przy muzyce DJ Robsa.
12) Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ!”
W dniu 17 października 2019 r. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się debata
społeczna z mieszkańcami pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ!”
zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji we Wschowie. Tematem przewodnim debaty było
bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo seniorów. W trakcie debaty przekazano
zakupione przez Gminę Szlichtyngowa dla KPP we Wschowie narkotesty oraz elementy odblaskowe.
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13) 06.11.2019 – Gminny Dzień Seniora
W dniu 6 listopada 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, odbył się po raz pierwszy Gminny
Dzień Seniora. Na spotkanie przybyli seniorzy – mieszkańcy miasta i gminy Szlichtyngowa w liczbie 92
osób. Na uroczystości gościliśmy najstarszego seniora naszej gminy Pana Ferdynanda Jardel, który
w 2019 roku obchodził jubileusz 102 urodzin. Dla naszych Seniorów program artystyczny przygotowały
dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej oraz młodzież ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej. Podczas biesiady wystąpił chór „Magdalenki”. Dla
Seniorów przygotowano poczęstunek oraz wspólne zabawy i tańce przy muzyce.
14) 11.11.2019 – Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada
W dniu 11 listopada 2019 r. w Szlichtyngowej odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości, które rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny. Podczas obchodów na Rynku o oprawę
muzyczną zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Po
uroczystości mieszkańcy zostali zaproszeni na darmową grochówkę do Świetlicy Miejskiej
w Szlichtyngowej.
15) 04.12.2019 – Sztandar dla Górników
W dniu 4 grudnia 2019 r. podczas Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Krzyża Świętego
w Szlichtyngowie odbyło się poświęcenie sztandaru dla górników z terenu Gminy Szlichtyngowa, którego
dokonał Proboszcz miejscowej Parafii ks. Jan Sobolewski. W tym podniosłym wydarzeniu licznie
uczestniczyli górnicy, wraz ze swoimi rodzinami, mieszkańcy naszej gminy oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa Jolanta Wielgus. Z inicjatywą ufundowania sztandaru wyszli sami górnicy, którzy
zaangażowali się i z powodzeniem zrealizowali swoje zamierzenie. Prawa strona sztandaru zwiera
wizerunek św. Barbary, która trzyma w rękach kielich z hostią oraz miecz, w tle znajduje się wieża
szybowa. Na lewej stronie sztandaru umieszczony został wizerunek bryły Kościoła Parafialnego
w Szlichtyngowie.
16) 18.12.2019 – Konkurs „Najładniejsza choinka”
W dniu 18 grudnia 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbył się konkurs pn.
„Najładniejsza choinka” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz
Zespół Świetlic w Szlichtyngowej. Konkurs był skierowany do uczniów, którzy uczęszczają do placówek
oświatowych na terenie Gminy Szlichtyngowa. Zadaniem uczestników było własnoręczne wykonanie
ozdób, które posłużyły do udekorowania choinki. Podstawowym jego celem jest kultywowanie tradycji
ubierania choinki, która nieodłącznie związana jest ze Świętami Bożego Narodzenia.
17) 20.12.2019 – Konkurs „Bombka Bożonarodzeniowa”,
W dniu 20 grudnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs „Bombka Bożonarodzeniowa” zorganizowany przez
Zespół Świetlic w Szlichtyngowej. W konkursie brały udział dzieci uczęszczające do świetlic na terenie
naszej gminy. Prace przygotowały dzieci z następujących świetlic: Wyszanów, Kowalewo, Jędrzychowice,
Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce. Celem konkursu było promowanie twórczości dziecięcej,
pobudzenie inwencji twórczej i fantazji, propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami
bożonarodzeniowymi. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać własnoręcznie bombkę Bożonarodzeniową.
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Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie swoje prace dostarczyło 34 dzieci. Laureaci
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wszystkim uczestnikom rozdano torby ze słodyczami.
OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE NA TERENIE GMINY
Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych i samorządu
gminnego. Na terenie Gminy Szlichtyngowa działają następujące stowarzyszenia promujące sport:










Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie: rozwijanie strzelectwa;
Klub Strzelecki „Muszkiet”: rozwijanie strzelectwa, poszerzanie bazy sportowej (kryta strzelnica
pneumatyczna);
UKS „Orlik” Stare Drzewce działający przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”
w Starych Drzewcach: zajęcia ogólno rozwojowe dla uczniów, zajęcia pływackie na basenie;
MKS „Orzeł” Szlichtyngowa: systematyczne rozgrywki w piłkę nożną LZPN okręg zielonogórski,
drużyny: seniorów i młodzików;
Grupa Virtus: mini siatkówka i siatkówka dziewcząt;
UKS „Szlichtyngowianka”: lekkoatletyka;
Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach”;
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach;
Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”.

W ostatnich latach baza sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy uległa znacznej poprawie. Obiekty
są ogólnodostępne a ich użytkowanie jest bezpłatne.
Na terenie Gminy znajdują się boiska sportowe, które pełnią rolę zarówno miejsca uprawiania
sportu, jak również miejsca rekreacji, ponieważ usytuowane są w ich obrębie sceny lub parkiety
taneczne. Na terenie Gminy znajdują się:




boisko sportowe w Szlichtyngowej, przy ul. Przemysłowej. Na jego terenie znajduje się
nowoczesny budynek szatni, który użytkuje MKS „Orzeł” Szlichtyngowa. Instalacja centralnego
ogrzewania oraz wody użytkowej w budynku szatni oparta jest na odnawialnych źródłach energii
cieplnej. Zastosowano rozwiązanie polegające na pozyskaniu energii cieplnej z kanalizacji
sanitarnej. Ogrzewanie metodą odzysku ciepła z kanalizacji jest tanie w eksploatacji i znacznie
bardziej bezpieczne dla środowiska naturalnego – brak emisji spalin. Powierzchnia: 239,29 m2,
oddano do użytku w 2010 roku, pomieszczenia: sędziowskie, biurowe, salka konferencyjna,
magazyn sportowy, zaplecze gospodarcze, 4 szatnie, toalety, prysznice.
boisko „Orlik 2012” przy ul. Daszyńskiego. Zlokalizowane są tu boiska uniwersalne
wielozadaniowe, do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjne (siatkówka, tenis ziemny,
koszykówka). Boisko wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oddano do użytku w 2009 roku.
Obiekt jest otwarty od lutego do listopada, zajęcia prowadzi animator sportowy.



boisko do siatkówki plażowej w Szlichtyngowej, przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.



boisko sportowe w Wyszanowie. Zlokalizowane na działce nr 107/2, o powierzchni razem
z parkiem 6,98ha. Na boisku znajdują się dwie bramki z siatkami do gry w piłkę nożną.

16



boisko sportowe w Kowalewie. Zlokalizowane na działce nr 87/1 o powierzchni 0,4062 ha. Na
boisku znajdują się dwie bramki z siatkami do gry w piłkę nożną wraz z zamontowanymi za nimi
piłkochwytami. Usytuowana jest tu także scena oraz plac zabaw. Przy boisku znajduje się również
siłownia zewnętrzna wybudowana w ramach budowy trzech Otwartych Stref Aktywności.



boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Na boisku znajdują się dwie
bramki z siatkami do gry w piłkę nożną oraz boisko do piłki siatkowej.



boisko sportowe w Jędrzychowicach. Zlokalizowane na działce nr 89/81 o powierzchni 1,0254 ha.
Na boisku znajdują się dwie bramki z siatkami do gry w piłkę nożną wraz z zamontowanymi za
nimi piłkochwytami. Usytuowana jest tu także scena wraz z parkietem tanecznym, stół do tenisa
stołowego, elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.



boisko sportowe w Górczynie. Zlokalizowane na działce nr 318/1 o powierzchni 0,1496 ha. Na
boisku znajduje się boisko do siatkówki oraz kosz do gry w koszykówkę, plac zabaw, siłownia oraz
zaplecze.



boisko sportowe w Zamysłowie. Zlokalizowane na działce nr 333 o powierzchni 1,0300 ha. Na
boisku znajdują się dwie bramki do gry w piłkę nożną. Usytuowana jest tu także scena wraz
z parkietem tanecznym oraz boisko do siatkówki.



boisko sportowe w Goli. Zlokalizowane na działce nr 97/5 o powierzchni 0,4994 ha. Na boisku
znajdują się dwie bramki do gry w piłkę nożną.



boisko sportowe w Starych Drzewcach. Zlokalizowane na działce nr 497 o powierzchni 1,8000 ha.
Na boisku znajdują się dwie bramki do gry w piłkę nożną, scena wraz z parkietem tanecznym oraz
boisko do siatkówki.



boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach.
Na boisku znajdują się bramki do gry w piłkę nożną, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw
i siłownia.

W naszej Gminie przebiega ścieżka pieszo-rowerowa z Górczyny do Jędrzychowic o długości
2,5 km i szerokości 3 m. Mieszkańcy w sposób bezpieczny mogą jeździć na rowerze, rolkach czy
uprawiać nordic-walking.
Na terenie Puszczy znajduje się strzelnica sportowa, którą użytkuje Klub Strzelecki „Muszkiet”
w Szlichtyngowej. Stowarzyszenie utrzymuje wzorowy stan strzelnicy oraz organizuje różne zawody
strzeleckie, nawet o zasięgu wojewódzkim.
MAŁA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA
Doskonałym miejscem rekreacji są również nowoczesne, ogólnodostępne place zabaw dla dzieci
oraz siłownie zewnętrzne. Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne obiektów małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w podziale na miejscowości.
Obiekt
Wyszanów

Rodzaj
plac zabaw, betonowy stół do tenisa
stołowego
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Dryżyna

plac zabaw i siłownia, betonowy stół do
tenisa stołowego
plac zabaw, siłownia
plac zabaw, betonowy stół do tenisa
stołowego
plac zabaw
plac zabaw, betonowy stół do tenisa
stołowego, element siłowni zewnętrznej
plac zabaw i siłownia
plac zabaw i siłownia, betonowy stół do
tenisa stołowego
plac zabaw
plac zabaw, siłownia
plac zabaw
plac zabaw, betonowy stół do tenisa
stołowego
plac zabaw i siłownia, betonowy stół do
tenisa stołowego
plac zabaw, betonowy stół do tenisa
stołowego
plac zabaw, siłownia
plac zabaw, betonowy stół do tenisa
stołowego
betonowy stół do tenisa stołowego

Kowalewo (boisko)
Kowalewo (szkoła)
Jędrzychowice (świetlica)
Jędrzychowice (boisko)
Górczyna
Górczyna – Park Górczyński
Szlichtyngowa (ul. Miodowa)
Szlichtyngowa (ul. Dożynkowa)
Szlichtyngowa (przedszkole)
Zamysłów
Gola
Stare Drzewce
Stare Drzewce (szkoła)
Nowe Drzewce
Małe Drzewce
ZESPÓŁ ŚWIETLIC W SZLICHTYNGOWEJ

Zespół Świetlic w Szlichtyngowej prowadzi działalność kulturalną: zajęcia dla dzieci i młodzieży,
organizacja imprez kulturalnych, wynajem świetlic dla mieszkańców.
Zespół Świetlic posiada na wyposażeniu 11 obiektów:












Świetlica Miejska w Szlichtyngowej,
Świetlica Wiejska w Wyszanowie,
Świetlica Wiejska w Kowalewie,
Świetlica Wiejska w Jędrzychowicach,
Świetlica Wiejska w Zamysłowie,
Świetlica Wiejska w Goli,
Świetlica Wiejska w Starych Drzewcach,
Świetlica Wiejska w Nowych Drzewcach,
Świetlica Wiejska w Małych Drzewcach,
Świetlica Wiejska w Dryżynie (zamknięta z uwagi na zły stan budynku),
Świetlica Wiejska w Górczynie (przeznaczona do sprzedaży).

W Zespole były zatrudnione trzy osoby na niepełne etaty: 1/4, 1/2, 2/5. Ponadto Zespół zatrudnia na
podstawie umów zleceń 7 opiekunów świetlic.

18

ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC
Sołectwo
Wyposażenie świetlicy
Nowe Drzewce i Małe Drzewce
krzesła
kosz
miska
półmisek
szklanki
literatki
miski szklane
garnek
patelnia
dzbanek
miska metalowa
łopatka silikonowa
tarka
solniczka
łyżka drewniana
tłuczek
durszlak

Jędrzychowice

Dryżyna

Zamysłów

Kowalewo

warnik
taboret gazowy
łyżka
nabierka
filiżanki
kieliszki
kuchnia MPM
podstawek + skrzynka
stojak na rowery
Czajnik bezprzewodowy

waza
obrus

Ilość szt. / kpl.
40 szt.
1
2
4
18
3
8
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
Razem
1
1
1
1
7 kpl.
14 kpl.
1
4
1
1
Razem

599,99 zł
563,32 zł
9,80 zł
13,00 zł
434,00 zł
333,20 zł
899,99 zł
91,56 zł
246,00 zł
98,00 zł
3 288,86 zł

Razem

294,00 zł
79,26 zł
373,26 zł

Razem

897,00 zł
897,00 zł

3
1

sztućce

13 kpl.

krzesła bankietowe

80 szt.
Razem

Wyszanów

kieliszki

1 kpl.
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Kwota
4 000,00 zł
36,00 zł
17,90 zł
51,20 zł
54,00 zł
27,60 zł
56,40 zł
88,00 zł
74,00 zł
9,80 zł
8,90 zł
11,00 zł
16,80 zł
6,00 zł
9,30 zł
15,30 zł
17,80 zł
4 500,00 zł

7 872,00 zł
7 872,00 zł
77,00 zł

Razem
Szlichtyngowa

Lustra do toalet

2
Razem

77,00 zł
89,96 zł
89,96 ZŁ

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W 2019 roku obowiązywał jednoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok uchwalony Uchwałą Nr XLVII/276/18 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 16 października 2018 r.
Na podstawie tej uchwały zostały ogłoszone dwa konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
w następujących zakresach:





wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na rok 2019 przyznano następujące dotacje:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1

Lp.

Nazwa organizacji
Liga Obrony Kraju Zarząd
Powiatowy

2

Klub Strzelecki „Muszkiet”

3

UKS „Orlik” Stare Drzewce

4

MKS „Orzeł”
Szlichtyngowa

Nazwa zadania
Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez
strzelectwo. Organizacja przeprowadziła zawody
strzeleckie m. in. Wojewódzkie Zawody Młodzieży
Szkolnej w Krosie Strzeleckim, o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Memoriał Andrzeja
Ratajczyka-Milarczyka, Szlichtyngowską Zakładową
Ligę Strzelecką, Turniej Mieszkańców Gminy
Szlichtyngowa z okazji Dni Szlichtyngowej.
Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej
i szkoleniowej dla mieszkańców Miasta i Gminy
Szlichtyngowa poprzez adaptację pomieszczeń celem
otwarcia strzelnicy pneumatycznej i klubu
strzeleckiego.
Organizacja adaptuje pomieszczenia w budynku po
byłym dworcu kolejowym w Szlichtyngowej przy ulicy
Dworcowej. Po zakończeniu adaptacji otwarta
zostanie strzelnica pneumatyczna. Będzie także działał
w tym miejscu klub strzelecki.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów.
Adresatami zadania była 40 osobowa grupa dzieci
i młodzieży. Zostały zorganizowane wyjazdy na zawody
sportowe oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe.
W czerwcu zorganizowano szkolny dzień sportu.
Odbyły się także wyjazdy na basen, gdzie
przeprowadzono zajęcia pływackie.
Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gry
w piłkę nożną na terenie miasta Szlichtyngowa.
Klub prowadził dwie drużyny w rozgrywkach ligowych
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Kwota [zł]
4 000,00

5 000,00

3 000,00

26 300,00

5

Grupa Virtus

6

Grupa Virtus

7

UKS „Szlichtyngowianka”

8

Stowarzyszenie Jesteśmy
Razem przy Szkole
Podstawowej w Starych
Drzewcach
Stowarzyszenie na Rzecz
Aktywizacji Wsi Kowalewo
i Jędrzychowice „Wiejskie
Horyzonty”
Stowarzyszenie na Rzecz
Aktywizacji Wsi Kowalewo
i Jędrzychowice „Wiejskie
Horyzonty”
Stowarzyszenie na rzecz
aktywizacji wsi „Przy
Szkole w Jędrzychowicach”

9

10

11

LZPN Zielona Góra: drużynę młodzików oraz drużynę
seniorów w klasie “A”. Działalność obejmowała
treningi, mecze sparingowe oraz mecze ligowe.
Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego
czasu przez działalność klubu piłki siatkowej dziewcząt
powołanego przy stowarzyszeniu Grupa Virtus.
Organizacja prowadziła klub piłki siatkowej dziewcząt.
Prowadzono treningi i sparingi. Ponadto klub brał
udział w turniejach piłki siatkowej (m.in. Nowa Sól,
Gubin, Kłodzko, Ostrzeszów).
Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego
czasu przez organizację Turnieju Virtus Volley Cup 15.
Klub zorganizował Turniej 8 czerwca 2019 r. Udział
wzięło ponad 30 zespołów z całej Polski, które
rywalizowały w mini piłce siatkowej dziewcząt.
Propagowanie lekkiej atletyki na terenie miasta
i gminy Szlichtyngowa.
Klub działał w obszarze lekkiej atletyki dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Uczniowie brali udział
w różnorodnych formach aktywności ruchowej
(głównie biegi) poprzez treningi (boisko Orlik ) i udział
w zawodach i imprezach sportowych. Klub był
współorganizatorem Biegów o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
„Super Bohaterowie” – popularyzacja sportowego
trybu życia – mini siłownia plenerowa.
W ramach zadania stworzono minisiłownię plenerową.

7 000,00

5 000,00

3 000,00

4 700,00

Zakup akcesoriów do ćwiczeń.
Zakupiono stepy do ćwiczeń i przeprowadzono zajęcia
ruchowe dla mieszkańców.

1 500,00

Zakup akcesoriów sportowych i organizacja turnieju.
Zakupiono sprzęt sportowy (piłki nożne, rakietki do
tenisa stołowego), nagrody i zorganizowano turniej
sportowy.
Świadomie po zdrowie.
Zakupiono sprzęt sportowy do nordic-walking i fitness.
Odbyły się zajęcia fitness, treningi nordic-walking oraz
zajęcia jumping-frog.

1 000,00

3 500,00

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Lp.
1

Nazwa organizacji
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy we
Wschowie

Nazwa zadania
Wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Stowarzyszenie organizowało różne wycieczki
i spotkania integracyjne: do Szklarskiej Poręby, piknik
w restauracji, Dzień Seniora z Andrzejkami. Ponadto
organizowano w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej
cykliczne spotkania, które przyczyniły się do lepszego
samopoczucia seniorów.
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Kwota [zł]
2 500,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Lp.
1

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie
Czas A.R.T.

Nazwa zadania
„Wyszanów – miejsce spotkań z przeszłością”.
Wydrukowano karty pocztowe, zamontowano tablicę w
Wyszanowie w celu promocji tej miejscowości. 28 września
2019 r. zorganizowano spacer – piknik w Wyszanowie z wykładem
o dziedzictwie historyczno-przyrodniczym Wyszanowa.

Kwota [zł]
3 050,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
Lp.
1

2

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie na Rzecz
Aktywizacji Wsi Kowalewo
i Jędrzychowice „Wiejskie
Horyzonty”
Stowarzyszenie na rzecz
aktywizacji wsi „Przy Szkole
w Jędrzychowicach”

Nazwa zadania
Organizacja warsztatów florystycznych.
Zakupiono materiały i przeprowadzono warsztaty
florystyczne przez wykwalifikowaną osobę.
Bezpieczne Żółwie Ninja.
Zorganizowano działania na temat potrzeby noszenia
kamizelek odblaskowych. Stworzono fanpage,
młodzież nakręciła filmiki informacyjne, stworzono
1000 ulotek, przeprowadzono konkursy dla dwóch
grup wiekowych, zorganizowano spacer, w którym
udział wzięło 60 osób.

Kwota [zł]
2 700,00

2 150,00

5. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
„BUDOWA TRZECH OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ: W PARKU GÓRCZYŃSKIM,
KOWALEWIE I SZLICHTY NGOWEJ”
W ramach zadania wykonano:
●

w parku Górczyńskim:

- plac zabaw składający się z: karuzeli tarczowej,
sprężynowca Dino, huśtawki wagowej, tablicy
kółko i krzyżyk oraz walca wąskiego.
Zastosowano bezpieczną nawierzchnię placu
zabaw ze zrębków drewnianych. Wykonano
ogrodzenie panelowe.
- siłownię zewnętrzną składającą się
z: wahadła, orbitreka, koła tai chi dużego,
wioślarza, urządzenia wyciskanie siedząc
i rowerka. Wszystkie urządzenia siłowni
zewnętrznej zamontowano na pylonach.
Ponadto posadowiono betonowy stół do gry
w szachy oraz 4 ławki. W pobliżu strefy zagospodarowania przeniesiono betonowy stół do gry
w ping-ponga.
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●

w Kowalewie:
- siłownię zewnętrzną składającą się z: orbitreka,
biegacza, drabinki, ławki, urządzenia podciąg nóg,
wyciskanie siedząc oraz wyciąg górny. Wszystkie
urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowano na
pylonach.
Ponadto posadowiono betonowy stół do gry
w szachy, tablicę kółko i krzyżyk, stojak na rowery
oraz 6 ławek.

●

w Szlichtyngowej na ul. Dożynkowej:

- siłownię zewnętrzną składającą się z: orbitreka,
wioślarza, motyla, pajacyka, prasy nożnej
i urządzenia wyciskanie siedząc. Wszystkie
urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowano na
pylonach.
Ponadto posadowiono betonowy stół do gry
w szachy, tablicę kółko i krzyżyk, 4 ławki, stojak
na rowery, a także zamontowano ogrodzenie.
Wykonano prace polegające na niwelacji terenu
oraz przestawiono dotychczasowe elementy
placu zabaw.

Nowo wybudowane siłownie zewnętrzne i plac zabaw będą służyły lokalnej społeczności. Działanie
poprawiło jakość życia mieszkańców Naszej Gminy, w tym dzieci i młodzieży. Budowa placu zabaw wraz
z jego wyposażeniem oraz 3 siłowni zewnętrznych wpłynęło na ukształtowanie obszaru przestrzeni
publicznej, a jednocześnie zapewniło starszym i młodszym mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Wartość zadania wyniosła 258 473,68 zł. Gmina Szlichtyngowa na realizację tego zadania pozyskała
dofinansowanie w kwocie 96 500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.
Wykonawcą była firma Apis Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.
BUDOWA INSTALACJI C.O. WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ, INSTALACJĄ GAZOWĄ LPG ORAZ
RUROCIĄGIEM PREIZOLOWANYM – ETAP II
W ramach zadania „Budowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG
oraz rurociągiem preizolowanym – etap II” w Szkole
Podstawowej
w Jędrzychowicach zdemontowana została stara instalacja
c.o. wraz z ogrzewaczami gazowymi i piecem olejowym.
W dwóch budynkach szkoły wykonano instalację z rur
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stalowych ciągnionych bez szwu łączonych przez
spawanie z połączeniami gwintowymi jedynie przy
połączeniach z armaturą i kotle. W klasach i na
korytarzach zamontowane zostały nowe grzejniki
płytowe. Wykonano nowoczesną kotłownię, w której
zamontowano
instalację
gazową
oraz
piec
kondensacyjny firmy VAILLANT. Zamontowano także
Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji gazowej
typu GX. Budynek kotłowni ocieplono i wykonano nową elewację. Realizacja inwestycji obniży koszty
eksploatacji oraz zmniejszy wydatki na energię cieplną w związku z tym, że zwiększona została
efektywność systemu grzewczego w szkole, który sterowany jest półautomatycznie.
Zadanie zrealizowano ze środków finansowych budżetu Gminy Szlichtyngowa w kwocie 211
560,00 zł. Wykonawcą była firma Instalacje Grzewcze i Wodno-Kanalizacyjne Ryszard Machowski z
siedzibą we Wschowie.
BUDOWA PRZYSTANI PŁYWAJĄCEJ W WYSZANOWIE
W ramach zadania „Budowa przystani pływającej
w miejscowości Wyszanów” na rzece Barycz wybudowano
pomost pływający o konstrukcji stalowej, ocynkowanej
z podkładem wykonanym z drewna modrzewiowego.
Pomost unoszony jest na zbiornikach wypornościowych,
zakotwiony do brzegu łańcuchami. Długość pomostu
wynosi 6 m, a jego szerokość 3 m. Pomost przeznaczony
jest dla kajaków i niewielkich łodzi. Przenosi obciążenie
4 osób, tj. do 350 kg. Wykonany pomost jest
samoobsługowy.
Wartość realizacji zadania to kwota 32 927,10 zł. Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie
w kwocie 21 643,50 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD w Siedlisku.
Wykonawcą była firma „Waterfun” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej w IV kwartale 2019 roku
wykonał modernizację czterech kluczowych przepompowni
ścieków. Zakres remontów obejmował wymianę rur
kwasoodpornych, montaż pomostu technicznego wewnątrz
przepompowni, montaż nowych króćców kołnierzowych,
wymianę skorodowanych elementów oraz gruntowne
czyszczenie obiektów.
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Dzięki podjętym działaniom przepompownie: przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach,
w Szlichtyngowej na ulicy Łąkowej, przy blokach w Górczynie oraz najważniejsza, odbierająca ścieki
z całej gminy na boisku sportowym w Szlichtyngowej, otrzymały parametry techniczne dorównujące
nowym obiektom. Wartość przeprowadzonych prac to 30 683,00 zł.
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DRYŻYNIE
W ramach realizacji zadania pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy budynku o pomieszczenia
przeznaczone na świetlicę wiejską na
działce nr 117 położonej we wsi
Dryżyna, gmina Szlichtyngowa” Gmina
Szlichtyngowa
podpisała
umowę
z wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo
Projektowo-Budowlane
„ARKON”
Tomasz Chruszczewski ze Wschowy.
Zadanie podzielone jest na 2 etapy:
- I etap obejmował opracowanie koncepcji rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń
w projektowanym budynku oraz koncepcji zagospodarowania terenu wokół budynku (wizualizacja);
- II etap obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przy składaniu
wniosku o pozwolenie na budowę.
W 2019 roku zgodnie z umową opracowano koncepcję rozbudowy budynku gospodarczego wraz
z zagospodarowaniem terenu. Wartość realizacji I etapu to kwota 12 000,00 zł w całości pokryta ze
środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dryżyna. Całkowita wartość zadania to kwota 36 900,00 zł.
SŁUP OGŁOSZENIOWY I KOSTKA BRUKOWA W GÓRCZYNIE
Zagospodarowano teren w centralnym punkcie miejscowości
Górczyna. Na działce gminnej o nr 229 ułożono kostkę brukową oraz
postawiono słup ogłoszeniowy. Wartość realizacji zadania to kwota
6 989,60 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Górczyna, w kwocie 5 650,00 zł oraz budżetu Gminy w kwocie
1 339,60 zł.
Słup ogłoszeniowy zakupiono w firmie ABRYS Technika Sp. z o.o.
z Poznania.
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REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH
ŚWIETLICA WIEJSKA W STARYCH DRZEWCACH

Remont Świetlicy Wiejskiej w Starych Drzewcach obejmował naprawę tynków, szpachlowanie,
malowanie ścian i sufitów, malowanie ościeżnic drzwiowych we wszystkich pomieszczeniach, tj. dużej
sali, korytarza, toalety, kuchni, małej sali. W ramach zadania zamontowano również nowe grzejniki
elektryczne, co znacznie ułatwi korzystanie ze świetlicy w okresie jesienno-zimowym.
Wartość prac wyniosła 35 020,28 zł. Zadanie realizowane było z funduszu sołeckiego wsi Stare Drzewce,
środków finansowych budżetu Gminy oraz Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej. Wykonawcą prac było
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert Słodyka.
ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAMYSŁOWIE
Remont Świetlicy Wiejskiej w Zamysłowie obejmował wymianę 4 okien
w kuchni i w korytarzu kuchennym, zamurowanie jednego okna w kuchni,
malowanie ścian w kuchni. Przebudowane zostało wejście do świetlicy, gdzie
zamontowano nowe, mniejsze drzwi wejściowe do budynku i zamurowano
oraz pomalowano otwory wokół drzwi. Zainstalowano nowe orynnowanie.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy estetyki budynku. Obecnie
budynek świetlicy posiada wymienione wszystkie okna oraz drzwi wejściowe.

Wartość prac to kwota
25 967,10 zł. Zadanie finansowane było z funduszu
sołeckiego wsi Zamysłów oraz środków Zespołu Świetlic
w Szlichtyngowej.
Dostawcą okien i drzwi była firma Świat Okien Robert
Wojtyła ze Wschowy.
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ŚWIETLICA WIEJSKA W KOWALEWIE
Remont Świetlicy Wiejskiej w Kowalewie obejmował
wymianę drzwi wewnętrznych pomiędzy kuchnią a salą,
wykonanie zjazdu z sali do kuchni dla wózków
kelnerskich, zamontowanie wyczystki komina oraz
wyremontowanie ściany pomiędzy salą a kuchnią.
W ramach remontu zamurowano okienko wydawcze,
zbito stare tynki oraz położono nowe tynki wraz
z gruntowaniem i malowaniem. Dokonano również
podcięcia ściany i ułożono izolację. Wartość zadania to
kwota 9 800,00 zł. Zadanie finansowane było ze
środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej.
Dodatkowo przed wejściem do świetlicy ułożona została kostka brukowa w miejsce starej za kwotę
3 780,00 zł. Zadanie realizowane było ze środków Zespołu Świetlic. Wykonawcą była firma Tom-Pex
Tomasz Słodyka.
ŚWIETLICE WIEJSKIE W MAŁYCH DRZEWCACH I NOWYCH DRZEWCACH
W Świetlicy Wiejskiej w Małych Drzewcach dokonano wymiany rynien i rur spustowych oraz
poprawiono opierzenie wokół kominów wentylacyjnych. Wartość zadnia to kwota 1 680,00 zł. Zadanie
zrealizowano ze środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej.
Ponadto przed Świetlicą Wiejską w Nowych Drzewcach ułożono kostkę brukową. Wartość
zadania to kwota 5 070,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe
Drzewce i Małe Drzewce oraz środków Zespołu Świetlic.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH POPRAWY BEZPIECZENSTWA
GOLA
Zakupiono i zamontowano dwie lampy
solarne w miejscowości Gola. Lampy zasilane
energią słoneczną i wiatrową ustawione zostały
w pasach dróg gminnych na działkach nr 147
i 134.
Wartość zadania to kwota 13 450,05 zł. Zadanie
zrealizowane zostało z Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Gola oraz środków budżetu Gminy.
Wykonawcą robót była firma El-Tim z Górczyny.
Ponadto w pasie drogi gminnej, działka nr 147
zamontowana została oprawa oświetleniowa na istniejącym słupie energetycznym. Wartość zadania to
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kwota 2 822,52 zł. Zadanie zrealizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Gola. Wykonawcą była firma ENEA Oświetlenie z siedzibą
w Szczecinie, Rejon Oświetleniowy Kościan.
W ramach bieżącej konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego na
działce nr 498/2 na istniejącym słupie energetycznym zamontowano oprawę
oświetleniową. Wartość zadania to kwota 1 968,00 zł. Zadanie zrealizowano ze
środków budżetowych Gminy Szlichtyngowa.
STARE DRZEWCE
W miejscowości Stare Drzewce w pasie drogi gminnej (działka nr 446) wybudowano lampę
oświetleniową. Wartość zadania to kwota 8 999,91 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Stare Drzewce oraz środków budżetu Gminy. Wykonawcą była firma ENEA
Oświetlenie z siedzibą w Szczecinie, Rejon Oświetleniowy Kościan.
WYSZANÓW
W miejscowości Wyszanów przy drogach gminnych (działki nr 255 i 251) zamontowano dwie
oprawy oświetleniowe na istniejących już słupach energetycznych. Wartość tego zadania to kwota
2 567,75 zł. Zadanie zrealizowano z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wyszanów. Wykonawcą była firma
ENEA Oświetlenie z siedzibą w Szczecinie, Rejon Oświetleniowy Kościan.
NAPRAWY DRÓG GMINNYCH
REMONT DROGI DO PUSZCZY
Wykonano prace na drodze tłuczniowej prowadzącej do
m. Puszcza, na dwóch odcinkach – pierwszy o dł. 400 m od ul.
Topolowej do posesji nr 5a i drugi o dł. 500 m od strzelnicy do drogi
powiatowej. Zakres robót obejmował profilowanie drogi równiarką,
uzupełnienie tłuczniem drogowym, zagęszczenie nawierzchni oraz
wałowanie. Wykonawcą prac była: Firma Usługowo-Handlowa
Czesława Andrys ze Wschowy, koszt to 11 623,50 zł.

REMONT DROGI W GOLI
W miejscowości Gola naprawiono drogę położoną na dz. nr 498/2.
Prace polegały na profilowaniu, ułożeniu płyt drogowych oraz
uzupełnieniu nawierzchni kamieniem drogowym o frakcji 0-31,5 mm.
Koszt to kwota 8.890,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków
Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gola.
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NAPRAWY PO OKRESIE ZIMOWYM DRÓG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
Po okresie zimowym Gmina Szlichtyngowa przystąpiła do remontów bieżących dróg gminnych.
Dokonano naprawy dróg asfaltowych przy zastosowaniu metod: „na zimno” i Patcher. Metodami tymi
uzupełniono ubytki w nawierzchni dróg w mieście Szlichtyngowa na ulicach: Ogrodowej, Pułaskiego,
Browarowej i Miodowej. Systemem tym uzupełniono również ubytki na ul. Leśnej w m. Górczyna,
w Jędrzychowicach na drodze prowadzącej do cmentarza, a także w m. Stare Drzewce
w drodze prowadzącej do bloków. W trakcie realizacji zadania wbudowano w drogi gminne 7,2 Mg masy
asfaltowej oraz 16,4 Mg emulsji i grysów. Wartość zadania to kwota 13 522,62 zł.
NAPRAWY DRÓG O NAWERZCHNI GRUNTOWEJ
W ramach zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego, wykonano
prace polegające na utwardzeniu dróg gminnych kruszywem. W Górczynie na
os. Leśnym oraz na drodze przy skrzynkach pocztowych oraz za os. bloków;
w Dryżynie przy kapliczce i przy posesji nr 1; w Kowalewie na drodze za
świetlicą; w Starych Drzewcach na drodze prowadzącej do torów;
w Wyszanowie – drogę za świetlicą oraz przy remizie; kruszywem uzupełniono
także drogi w m. Nowe i Małe Drzewce.

TABLICE KIERUNKOWE W ZAMYSŁOWIE
W miejscowości Zamysłów zamontowano dwa znaki dwustronne, informujące o dojeździe do posesji
położonych wokół kościoła, tj. 68, 69, 70, 72, 73. Tablice ustawiono przy drodze powiatowej nr 1009F. Na
znakach umieszczono herb Gminy Szlichtyngowa. Koszt to kwota 716,37 zł.
MELIORACJE
W roku 2019 Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie wykonała na
terenie Gminy Szlichtyngowa prace z zakresu melioracji wodnych. Prace te
w znacznej mierze polegały na bieżącej konserwacji rowów, tj. koszenie,
czyszczenie z mułu, wycinka drzew i krzewów porastających skarpy i dna
rowów, naprawa i czyszczenie przepustów. Gmina Szlichtyngowa wspiera
działalność Spółki Wodnej. Dzięki dobrej współpracy na zlecenie Gminy
Szlichtyngowa Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie na terenie naszej gminy
wykonała dodatkowo prace polegające na odbudowie i odmulaniu rowów
o łącznej długości 5.332 m oraz na oczyszczeniu stawu w Dryżynie.
Prace te wykonano w miejscowościach: Dryżyna, Górczyna, Stare
Drzewce i Gola. Wartość wykonanych prac to kwota 18 304,00 zł.
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NOWE KOSZE NA ŚMIECI
W 2019 roku w „Parku Górczyńskim” zamontowanych zostało 6 nowych koszy na śmieci.
Wymieniono stare, metalowe, przerdzewiałe kosze wzdłuż ścieżek spacerowych na nowe. Ponadto
zamontowano nowe kosze przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Jeden kosz zamontowany został także
przy siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Kowalewie.
Kosze zakupiono z budżetu Gminy Szlichtyngowa z myślą o utrzymaniu estetyki i porządku.
Dostawcą była firma „PARKARIA” Mała Architektura z Cieszanowa. Wartość zakupu 7 koszy stanowi
kwotę 2 300,10 zł.
PLAC ZABAW W GÓRCZYNIE

Na placu zabaw przy zapleczu sportowym w Górczynie zamontowany został zestaw zabawowy.
Stanowi on dopełnienie i ubogacenie istniejącego placu zabaw i składa się z dwóch wież z dachem, wieży
bez dachu, zjeżdżalni, tunelu, pomostu ruchomego, wejścia schodkowego, trapu łukowego oraz wejścia
wspinaczkowego.
Wartość zadania to kwota 13 000,00 zł. Zakup zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Górczyna.
Dostawę i montaż wykonała firma Inspiro-Art. z Obornik Śląskich.
NASADZENIA UZUPEŁNIAJĄCE DRZEW
W listopadzie 2019 roku dokonano nasadzeń uzupełniających lasu w Goli. Zadanie obejmowało:
koszenie uprawy leśnej, przygotowanie gleby do nasadzenia poprzez częściowe wyoranie bruzd pługiem
leśnym, zakup sadzonek następujących gatunków: dąb bezszypułkowy 800 szt., sosna 5000 szt., modrzew
100 szt., olcha 200 szt., buk i lipa 400 szt., sadzenie ww. zakupionych sadzonek, zabezpieczenie sadzonek
przed zgryzaniem.
Wartość wykonanych prac to kwota 10 000,00 zł. Wykonawcą była firma Usługi Leśne
z Górczyny.
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NAPRAWA KOMINA W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W STARYCH DRZEWCACH
W listopadzie 2019 roku wykonano remont komina oraz systemu wentylacji w budynku Ośrodka
Zdrowia w Starych Drzewcach. Zakres robót obejmował frezowanie komina oraz montaż kompletnego
systemu kominowego fi 160 mm oraz udrożnienie kanału wentylacyjnego wywiewnego oraz montaż
instalacji nawiewnej. Wykonawcą była firma Bellto Jacek Kołodziejczyk z siedzibą w Kiełczewie.
Koszt poniesiony przez Gminę to kwota 4 840,00 zł.
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Gmina Szlichtyngowa w 2019 roku zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”. Usunięto wyroby zawierające azbest z 9 posesji w łącznej ilości
1 213,73 m2, tj. 19,813 Mg. Wykonawcą prac polegających na demontażu, zebraniu wyrobów
zawierających azbest była firma EKO24 Barbara Plewko z Dębna. Wartość zadania to kwota 9 629,12 zł.
Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
WYKONANIE OGRZEWANIA W REMIZIE OSP WYSZANÓW
W 2019 roku w remizie strażackiej OSP Wyszanów wykonano ogrzewanie elektryczne. Zakres
prac obejmował zwiększenie mocy przyłączeniowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz zakup
nagrzewnicy. Wartość tego zadania to kwota 5 043,66 zł. Ponadto dodatkowo remiza wzbogaciła się
o jeszcze jedną nagrzewnicę zakupioną przez OSP Wyszanów z dotacji pozyskanej z MSWiA w kwocie
2 890,00 zł.
DOTACJE DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO
W 2019 roku Gmina Szlichtyngowa udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 270 000,00 zł. Było to możliwe dzięki Radzie Miejskiej
Szlichtyngowa, która podjęła Uchwały:
- Uchwała IX/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F
na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”;
- Uchwała IX/77/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości
Zamysłów”.
W dniu 12 września 2019 r. podpisane zostały porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta
i Gminy Szlichtyngowa i Starostą Wschowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
Szlichtyngowa dla Powiatu Wschowskiego.
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DROGA STARE DRZEWCE - KONRADOWO
W ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce –
Konradowo o długości ok. 2,2 km” zostały wykonane roboty budowlane, polegające na rozbudowie
istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1011F na długości około 2,2 km, początek robót znajdował się
na końcu obszaru zabudowanego Stare Drzewce, a koniec robót na skrzyżowaniu z drogą powiatową
1010F Konradowo – Krzekotów. Wartość przekazanej dotacji to kwota 250 000,00 zł.
CHODNIK ZAMYSŁÓW
W ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości
Zamysłów” wzdłuż drogi powiatowej nr 1009F na odcinku
o długości 176 m, tj. od posesji nr 36 do posesji nr 40
wybudowano nowy chodnik o szerokości 1,50 m. Prace polegały
na przygotowaniu terenu, następnie osadzono krawężniki oraz
ułożono kostkę brukową. Wykonano również zjazdy z drogi
powiatowej do posesji. Wykonanie tego zadania poprawi
bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak również bezpieczeństwo
Mieszkańców.
Wartość przekazanej dotacji to kwota 20 000,00 zł.
CHODNIK GOLA
W miejscowości Gola wzdłuż drogi powiatowej nr
1007F na odcinku o długości 60 m, tj. od posesji 66 do
kościoła wybudowano nowy chodnik o szerokości 1,5 m.
W ramach zadania wykonano zjazdy do posesji
i odtworzono rów przydrożny. Realizacja zadania
pozytywnie wpłynęła na bezpieczeństwo i komfort życia
Mieszkańców, w związku z lepszą komunikacją pieszych
na odcinku od kościoła do świetlicy wiejskiej. Nowo
wybudowany fragment chodnika stanowi dopełnienie
ciągłości chodnika od kościoła do północnej części
wioski, w tym świetlicy wiejskiej umożliwiając bezpieczną komunikację pieszych, podczas uroczystości
gminnych czy prywatnych.
Inwestycja wykonana została przez Powiat Wschowski.
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DOTACJE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ SZLICHTYNGOWA
Wysokość dotacji pozyskanych przez Gminę Szlichtyngowa w 2019 roku obrazuje poniższa tabela.
Lp.
1.

2.

3.

Zadanie
„Wykonanie dokumentacji projektowej
i przebudowa dróg gminnych ulicy
Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości
Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj
i wybuduj”
Rewitalizacja Parku Górczyńskiego –
Przebudowa sceny letniej

4.

Wyposażenie Szkoły Podstawowej
w Jędrzychowicach w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych
Przystań w Wyszanowie

5.

Działalność Klubu Senior+

6.

Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w
2019 r.
Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek

7.

Źródło dotacji
Wojewoda Lubuski w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych

Kwota dotacji
1 332 368,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich –
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Ministerstwo Edukacji Narodowej ze
środków rezerwy części ogólnej subwencji
oświatowej

167 291,15 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 za pośrednictwem
Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD w
Siedlisku.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
NFOŚiGW – 50%
WFOŚiGW – 50%

21 643,50 zł

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

4 623,00 zł

67 753,00 zł

11 050,58 zł
9 629,12 zł

FUNDUSZ SOŁECKI
Ustawa o funduszu sołeckim wprowadziła system wsparcia inicjatyw lokalnych, który ułatwia
realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie Sołectwa. Ustawa o funduszu sołeckim
przyczyniła się do znacznego wzrostu aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach
wiejskich. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w ramach budżetu gminy, które są przeznaczone dla
sołectw. W ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 rok wykonano następujące przedsięwzięcia:
Lp.
1

Sołectwo
Dryżyna

Cel

Kwota [zł]

Kultywowanie tradycji
Zakup waz ceramicznych i obrusów, warnika i art.
do sprzątania
Projekt świetlicy
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup kruszywa
Łącznie
2

3 807,87
373,26
12 000,00
700,00
1 000,00
17 881,13

Gola
Imprezy kulturalne
Estetyka wsi
Zakup i montaż lamp ulicznych
Konserwacja oświetlenia drogowego

33

2 000,00
2 495,68
6 725,00
8 275,00

Naprawa drogi
Łącznie
3

Górczyna
Naprawa dróg gminnych, przepustów, zakup
koszy i ławek
Utrzymanie czystości i porządku
Kultywowanie tradycji
Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw
Utwardzenie placu przy skrzynkach pocztowych,
ustawienie słupa ogłoszeniowego
Łącznie

4

8

29 895,90

13 690,00
3 516,92
2 970,87
654,01
2 700,00
453,50
438,00
735,00
34 658,30

Kowalewo
Estetyka wsi
Zakup kruszywa
Remont instalacji grzewczej w Szkole
Podstawowej w Jędrzychowicach
Zakup krzeseł na świetlicę
Zakup namiotu
Imprezy kulturalne, kultywowanie tradycji

7

2 253,24
1 205,66
13 350,00
5 650,00

9 500,00

Łącznie

6

7 437,00

Jędrzychowice
Remont instalacji grzewczej w Szkole
Podstawowej
Zakup kosiarki (traktorek)
Utrzymanie czystości i porządku
Wyposażenie świetlicy
Imprezy kulturalne
Zakup namiotu
Renowacja placu zabaw
Zakup sprzętu sportowego
Utwardzenie posadzki w dwóch garażach

5

7 497,50
26 993,18

Łącznie
Nowe Drzewce i Małe Drzewce
Zakup ławek przed świetlice
Wyłożenie kostki brukowej przed świetlicą
Zakup krzeseł i doposażenie świetlicy
Zakup bramki i projekt placu zabaw
Imprezy kulturalne i integracyjne
Kształtowanie wizerunku wsi
Przebudowa i remont dróg gminnych
Łącznie
Stare Drzewce
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi
Kultura i aktywizacja mieszkańców, warsztaty
plastyczne, muzyczne
Remont i doposażenie świetlicy
Naprawa dróg gminnych
Montaż lampy oświetleniowej
Łącznie
Wyszanów
Remont i naprawa dróg gminnych
Kształtowanie wizerunku wsi
Imprezy kulturalne i okolicznościowe

34

185,01
5 000,00
3 000,00
7 872,00
2 138,00
490,00
18 685,01
1 997,98
4 500,00
4 500,00
2 649,01
1 503,22
603,00
2 000,00
17 753,21
368,83
666,24
26 461,19
4 201,07
8 000,00
39 697,33
7 380,00
1 394,68
2 202,76

Zakup artykułów papierniczych i gier –
funkcjonowanie klubu
Zakup i montaż lamp oświetleniowych
Zakup dodatkowego sprzętu dla OSP
9

524,80

Łącznie

2 567,75
1 500,00
15 569,99

Łącznie

1 533,90
2 286,04
897,00
16 317,18
2 671,47
23 705,59

Zamysłów
Kształtowanie wizerunku wsi
Imprezy kulturalne i okolicznościowe
Doposażenie kuchni w świetlicy
Remont świetlicy
Zakup ławek na boisko

6. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
– przyjęte Uchwałą Nr VIII/76/99 Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 15 lipca 1999 r.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gmina posiada 10 obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących
powierzchnię 5107 ha, co stanowi 51,34% powierzchni Gminy.
Lp.
1

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14.12.1992 r. w części
dotyczącej miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna

2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14.12.1992 r. w części
dotyczącej wsi Wyszanów

3

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14.12.1992 r. w części
dotyczącej wsi Zamysłów

4

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14.12.1992 r. w części
dotyczącej wsi Dryżyna

5

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14.12.1992 r. w części
dotyczącej wsi Małe Drzewce, Nowe Drzewce i Stare Drzewce

6

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14.12.1992 r. w części
dotyczącej wsi Gola

7

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14.12.1992 r. w części
dotyczącej wsi Jędrzychowice, Kowalewo

8

Zmiana nr 1 i 2 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Szlichtyngowa (teren bazy
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Nr uchwały
Uchwała Nr XII/116/99
Rady Gminy i Miasta
Szlichtyngowa z dnia 30
grudnia 1999 r.
Uchwała Nr XII/117/99
Rady Gminy i Miasta
Szlichtyngowa z dnia 30
grudnia 1999 r.
Uchwała Nr XII/118/99
Rady Gminy i Miasta
Szlichtyngowa z dnia 30
grudnia 1999 r.
Uchwała Nr XII/119/99
Rady Gminy i Miasta
Szlichtyngowa z dnia 30
grudnia 1999 r.
Uchwała Nr XII/120/99
Rady Gminy i Miasta
Szlichtyngowa z dnia 30
grudnia 1999 r.
Uchwała Nr XII/121/99
Rady Gminy i Miasta
Szlichtyngowa z dnia 30
grudnia 1999 r.
Uchwała Nr XII/122/99
Rady Gminy i Miasta
Szlichtyngowa z dnia 30
grudnia 1999 r.
Uchwała Nr XX/16/96
Rady Gminy i Miasta

Publikacja
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 25A,
poz. 263
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 25A,
poz. 264
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 25A,
poz. 265
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 25A,
poz. 266
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 25A,
poz. 267
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 25A,
poz. 268
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 25A,
poz. 269
Dz. Urz. Woj.
Leszczyńskiego Nr

Szlichtyngowa)
9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w
obrębie Gola, Górczyna i Zamysłów, gmina Szlichtyngowa (teren
górniczy)

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w
obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa

Szlichtyngowa z dnia 4
grudnia 1996 r.
Uchwała Nr XXV/120/16
Rady Miejskiej
Szlichtyngowa z dnia 19
sierpnia 2016 r.
Uchwała Nr XXV/135/16
Rady Miejskiej
Szlichtyngowa z dnia 15
grudnia 2016 r.

11, poz. 53
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2016,
poz.1796 (obow.
od 22.09.2016)
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2017,
poz.77 (obow. od
22.09.2016)

W 2019 roku Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła Uchwałę Nr IX/73/19 z dnia
4 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce. W dniu
10 września 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą: Pracownia Projektowo-Usługowa „Gama” s.c.
z siedzibą w Obornikach Śląskich na opracowanie: „Projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce
i Małe Drzewce”. Koszt opracowania planu to kwota 24 600,00 zł, a termin realizacji – 12 miesięcy.
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ E-MAPA
W 2019 roku rozbudowano System Informacji Przestrzennej Gminy Szlichtyngowa dostępny
w ramach portalu mapowego www.szlichtyngowa.e-mapa.net. Nowa usługa dostępna od lipca 2019 roku
daje możliwość przeglądania obowiązujących na terenie Gminy miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dzięki
uruchomieniu usługi wszyscy zainteresowani bez wychodzenia z domu mogą m.in. sprawdzić czy
konkretna działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jakie jest jej
przeznaczenie w studium. Wartość rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej to kwota 1 599,00 zł.
System Informacji Przestrzennej administrowany jest przez Firmę GEO-SYSTEM Sp. z o.o. w Warszawie.
DROGI GMINNE
Drogi publiczne gminne
Nawierzchnia
bitumiczna
kostka
brukowa
brukowcowa
tłuczniowa
naturalna
suma

w granicach adm. miasta
L- lokalna
D- dojazdowa
3,056 km
0,551 km
0,247 km
0,402 km
0 km
0,222 km
1,088 km

0,590 km
0,204 km
0,720 km
7,080 km

poza granicami adm. miasta
L- lokalna
D- dojazdowa
4,209 km
0,137 km
0 km
0 km
0 km
2,014 km
173,861 km

0,123 km
0,163 km
5,046 km
185,553 km

36

7. POMOC SPOŁECZNA
STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem
nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Katalog osób uprawnionych do uzyskiwania pomocy oraz
sytuacji, w jakich pomoc może zostać udzielona zawarty w ustawie o pomocy społecznej nie jest
katalogiem zamkniętym. Osoba oczekująca pomocy powinna współdziałać w rozwiązywaniu swojej
trudnej sytuacji. Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy na ogół biernej
i roszczeniowej na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych potrzeb.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej (M-GOPS) w roku 2019 r. dążył do
zmiany postrzegania go w świadomości społeczności lokalnej, gdyż nie jest już tylko instytucją
wypłacającą świadczenia pieniężne, lecz dzięki nowym formom wsparcia o charakterze niepieniężnym,
przyczynia się skuteczniej do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kierunki działań ośrodka na przyszłe lata określa:



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szlichtyngowa na lata 2019-2024
Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Szlichtyngowa na lata 2018-2021.

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej
nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Osoba, która
znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymienione w ustawie, ma prawo zwrócenia się do
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy. Obowiązkiem takiej osoby przy udzielaniu pomocy jest
jej współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
Celem działania ośrodka jest doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
INFORMACJA O JEDNOSTCE
Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania
kwalifikacji. Wykonują swoje obowiązki stosownie do potrzeb mieszkańców Gminy – zarówno
indywidualnych jak i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej – w oparciu o obowiązujące w Ośrodku
procedury a także przepisy prawa.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w M-GOPS zatrudnionych jest 12 osób. Trzech
pracowników socjalnych, asystent rodziny, referent ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. świadczeń
wychowawczych, referent ds. funduszu alimentacyjnego, referent ds. księgowych, opiekun
środowiskowy, główna księgowa i kierownik jednostki.
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Struktura zatrudnienia

Liczba osób

OGÓŁEM
Kierownik M-GOPS
Główny księgowy
Referent ds. świadczeń rodzinnych
Referent ds. funduszu alimentacyjnego
Pracownik socjalny – specjalista pracy
socjalnej
Pracownik socjalny
Asystent rodziny
Referent ds. księgowości
Opiekun środowiskowy
Opiekun Klubu Senior+
Referent ds. świadczeń wychowawczych

12
1
1
1
1
1

Liczba etatów (osoby zatrudnione
na umowę o pracę)
11 i 1/4
1
3/4
1
1
1

2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1/2
1

W celu podniesienia kwalifikacji pracowników oraz efektywności pracy– pracownicy MGOPS brali
udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, dzięki którym pracownicy mają możliwość
zaktualizowania posiadanej wiedzy, poprawy warsztatu pracy, doskonalenia umiejętności
interpersonalnych i społecznych. Szkolenia, w których brali udział pracownicy MGOPS finansowane były
zarówno z budżetu gminy jak i budżetu państwa.
W 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie szkoleń i otrzymano dofinansowanie
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników w wysokości 3 584,00 zł.
Ośrodek wykonując swoje zadania współpracował z:
















Samorządem lokalnym;
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Punktem Konsultacyjnym;
Szkołami Podstawowymi;
Gimnazjum;
Przedszkolami;
Pedagogiem szkolnym;
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
Komendą Powiatową Policji;
Parafią Rzymsko-Katolicką;
Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną;
Przychodnią Rejonową;
Pielęgniarką środowiskową;
Zespołem Świetlic;
Kuratorami zawodowymi i społecznymi działającymi przy Sądzie Rejonowym we Wschowie;
Biblioteką Publiczną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ
Koszty zadań realizowanych przez
w Szlichtyngowej przedstawia poniższa tabela.

Miejsko-Gminny
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Ośrodek

Pomocy

Społecznej

Lp.
1.

Zadanie
Asystent Rodziny

2.

„Dobry Start”

3.

Karta Dużej
Rodziny
Pomoc materialna
dla uczniów
Świadczenia
wychowawcze
500+
Świadczenia
rodzinne

4.
5.

6.
7.
8.
9.

11.
12.

Źródło dotacji

13 325,00
199 640,00
823,33
64 293,45
4 322 038,30
2 340 748,55

Zasiłki stałe

110 850,68

Zasiłki okresowe

156 440,19

Zasiłki celowe

10.

Dotacja
[zł]

Posiłek w domu i
w szkole

182 279,03

Klub Senior+

11 050,58

Usługi opiekuńcze

14 658,00

Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki

Środki własne
[zł]

Wartość realizacji
zadania [zł]

22 120,15

35 445,15

-

19 9640

-

823,33

16 073,36

80 366,81

-

4 322 038,30

-

2 340 748,55

-

110 850,68

-

156 440,19

32 329,90

32 329,90

84 796,47

267 075,50

25 568,93

36 619,51

-

14 658,00

ASYSTENT RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, mogą
otrzymać wsparcie ze strony gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość ta wynika z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szczegółowe zadania asystenta rodziny określa art. 15
ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
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10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”;
15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
17) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;
20) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których
pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej zatrudnia jednego asystenta rodziny,
który pracuje maksymalnie z 15 rodzinami.
W roku 2019 na terenie gminy Szlichtyngowa asystenturą było objętych:
Rok

Liczba rodzin objętych asystenturą

2019

10

Liczba dzieci
w rodzinach
33

Praca asystenta rodziny ma na celu poprawę sytuacji w danej rodzinie. W przypadku poprawy
sytuacji w rodzinie asystent kończy pracę z rodziną.
Powód zakończenia pracy asystenta
Poprawa sytuacji w rodzinie
Brak współpracy
Zmiana miejsca zamieszkania rodziny

2019
0
0
1

Asystent rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, w której nastąpiła poprawa sytuacji na ogół
otrzymuje kolejną rodzinę, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Oznacza to, że
w Gminie Szlichtyngowa zamieszkują rodziny, które wymagają wsparcia asystenta rodziny.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zasady
i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
oraz zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, traktując je, jako dopełniające się i wzajemnie
powiązane. Zgodnie z ustawą zadaniem gminy jest szeroko pojęta profilaktyka, praca z rodziną i pomoc
w opiece i wychowaniu dziecka. Natomiast zadania związane ze sprawowaniem rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej przypisane zostały powiatom. W myśl ww. ustawy piecza zastępcza
jest sprawowana w formie rodzinnej (w rodzinie zastępczej) i instytucjonalnej (w placówce opiekuńczowychowawczej).
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Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za dziecko umieszczone
w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej, ponosi wydatki. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10%
wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku - 30% a w trzecim i następnych latach - 50%.
Do ww. wydatków zalicza się: świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, dodatek do świadczenia na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, świadczenie na pokrycie
niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenie przyznane
w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość
sprawowanej opieki.
2019 rok
Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej
z terenu Gminy Szlichtyngowa
Koszty poniesione przez Gminę na utrzymanie
dzieci w pieczy zastępczej

8
153 381,00 zł.

Wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej mają tendencję wzrostową. Analizy danych
wskazują, że w kolejnych latach tendencja wzrostowa utrzyma się i Gmina Szlichtyngowa będzie ponosić
z tego tytułu coraz większe wydatki, gdyż pobyt większości dzieci współfinansowany będzie w wysokości
50%.
PROGRAM „DOBRY START”
Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program
obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia
przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują świadczenie
do ukończenia przez nie 24 roku życia.
W 2019 roku złożono 444 wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” na podstawie których
wypłacono 644 świadczenia na łączną kwotę 193 200,00 zł + koszty obsługi w kwocie 6 440,00 zł.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale
również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów
rodzinom, z co najmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia;
w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
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bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje również członkowi rodziny wielodzietnej,
przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na
utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej
spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby
prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na
czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym
w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona,
niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny mieszkańcy Gminy Szlichtyngowa
mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
Poniższa tabela przedstawia ilość wydanych kart w 2019 r.:

Ilość wydanych Kart Dużej Rodziny

2019 rok
280

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej przyznaje i wypłaca świadczenia
z funduszu alimentacyjnego rodzinom, które spełniają wszystkie przesłanki zawarte w powyższej ustawie.
Poniższa tabela przedstawia liczbę wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019r.
Lp.
1.

Nazwa
Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2019 r.
475

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za
2019 rok wydatki stanowią kwotę: 184 510,00 zł.
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo
motywacyjny. Jedną z form pomocy jest stypendium szkolne. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej w 2019 roku wydatkował na
stypendia szkolne kwotę 80 366,81 zł., w tym z dotacji: 64 293,45 zł. i 16 073,36 zł. ze środków własnych.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 500+
Z dniem 1 kwietnia 2016r. w życie weszła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z nią Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze rodzinom z terenu Gminy Szlichtyngowa.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku
świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na
dochód osiągany przez rodzinę. Z uwagi na wprowadzone zmiany dodatkowo wypłacono świadczenie
500+ na 247 dzieci.
W związku z realizacją ustawy o świadczeniu wychowawczym w 2019 roku wypłacono 8253
świadczeń na łączną kwotę 4 265 867,97 zł. + koszty obsługi 56 170,33 zł.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych 674,00 zł na osobę w rodzinie oraz
764,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością.
W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego
świadczenia rodzinne przysługują w wysokości różnicy miedzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód.
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego, składki zdrowotne są to świadczenia obligatoryjne, finansowane z dotacji
z budżetu państwa wraz z kosztami obsługi.
W 2019 r. na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 2 276 947,30 zł na świadczenia
oraz kwotę 63 801,25 zł na koszty obsługi.
W ramach realizacji powyższego zadania wydatkowano kwoty w podziale na:





zasiłki rodzinne wydatkowano kwotę 443 954,81 zł w liczbie świadczeń 3990.
dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano 224 608,97 zł, w tym:
o z tytułu urodzenia dziecka 13 577,48 zł w liczbie świadczeń 29.
o opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 35 836,00 zł
w liczbie świadczeń 91.
o z tytułu samotnego wychowywania dziecka 22 308,18 zł w liczbie świadczeń 117.
o z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 38 318,45 zł w liczbie
świadczeń 374.
o z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 22 967,52 zł w liczbie świadczeń 542.
o z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie
32 587,33 zł w liczbie świadczeń 519.
o z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 59 014,01 zł
w liczbie świadczeń 682.
świadczenia opiekuńcze wydatkowano 1 003 107,00 zł w tym:
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o zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 510 895,00 zł w liczbie świadczeń 2696.
o świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 513 290,00 zł w liczbie świadczeń 325.
o specjalny zasiłek opiekuńczy 67 787,00 zł w liczbie świadczeń 111.
o zasiłek dla opiekuna 32 302,00 zł w liczbie świadczeń 53.
o świadczenie rodzicielskie 166 239,00 zł w liczbie świadczeń 181.
świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano
27 000 zł w liczbie świadczeń 27.

Od przyznanych świadczeń odprowadzono składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie
115 421,72 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 8 760,20 zł.
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2019 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej realizował
następujące świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
Świadczenia pieniężne:





zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

Świadczenia niepieniężne:






praca socjalna,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
posiłek.

W roku sprawozdawczym 2019 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
objęto w Gminie Szlichtyngowa 517 osób. Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej
między innymi z pracy socjalnej, poradnictwa ogólnego, poradnictwa rodzinnego, pomocy przy
załatwianiu spraw w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień
do rent i emerytur. Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe, wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków,
wydawali opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, Policji, Sądów i innych
uprawnionych instytucji. Wśród klientów ośrodka dominują rodziny i osoby z dysfunkcjami, mające
trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie, u których występują problemy rodzinne, zdrowotne
i konflikty z prawem. Wiele osób i rodzin szuka w tutejszym Organie informacji na temat możliwości
skorzystania z przysługującym im uprawnień, możliwości rozwiązania swoich problemów. Często
poszukują wsparcia i zrozumienia. Każda osoba zgłaszająca się do Ośrodka jest kierowana do pracownika
socjalnego z właściwego terenu, który w sposób profesjonalny stara się pomóc w rozwiązaniu
zgłaszanych problemów.
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Charakterystykę rodzin objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej obrazuje poniższa
tabela:
Wyszczególnienie

2019r.
liczba rodzin
192

liczba osób
w rodzinach
530

67
38
19
37
15
16

67
76
57
148
75
107

rodziny z dziećmi ogółem

91

371

o liczbie dzieci 1
o liczbie dzieci 2
o liczbie dzieci 3
o liczbie dzieci 4
o liczbie dzieci 5
o liczbie dzieci 6
o liczbie dzieci 7 i więcej
rodziny niepełne ogółem

29
40
14
5
1
2
0
31

83
160
71
32
8
17
0
91

o liczbie dzieci 1
o liczbie dzieci 2
o liczbie dzieci 3
o liczbie dzieci 4 i więcej
rodziny emerytów i rencistów ogółem

15
13
3
0
51

33
45
13
0
104

o liczbie osób 1
o liczbie osób 2
o liczbie osób 3
o liczbie osób 4 i więcej

25
13
7
6

25
26
21
32

rodziny ogółem
o liczbie osób 1
o liczbie osób 2
o liczbie osób 3
o liczbie osób 4
o liczbie osób 5
o liczbie 6 i więcej

Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania pomocy. Zaznaczyć należy, że wiele osób
i rodzin dotkniętych jest wieloma z niżej wymienionych dysfunkcji.
Dysfunkcje

2019 r.
Liczba rodzin

ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność
bezrobocie
niepełnosprawność

109
0
0
33
32
87
61

Liczba osób
w rodzinach
282
0
0
182
178
259
156

długotrwała lub ciężka choroba

99

233
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bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Z.K
trudność w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
zdarzenie losowe
sytuacja kryzysowa
klęska żywiołowa lub ekologiczna
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

64

254

29

91

12
1
26
0
1
0

72
5
44
0
1
0

2
0
0
0

2
0
0
0

W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy główne kategorie powodów, z jakich osoby
i rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia. Najczęstszymi powodami pozostawiania w trudnej
sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała i ciężka
choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, itp.
POMOC MATERIALNA
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
 dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701,00 zł,


dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE
Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód lub dochód na osobie w rodzinie, jest niższy od kryterium
dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. 601,00 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 528,00 zł na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od
posiadanego dochodu. Wypłaty tych świadczeń obrazuje poniższa tabela:
Formy pomocy

zasiłki stałe ogółem
z tego:
środki własne
dotacja
w tym przyznane
dla osoby:
samotnie
gospodarującej
pozostającej w
rodzinie

liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenia
19

liczba
świadczeń

kwota
świadczeń
w zł.

liczba rodzin

liczba osób
w rodzinach

205

110 851

19

23

x

x

0

x

x

x
17

x
181

110 851
103 285

x
17

x
17

2

24

7 566

2

6
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Osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, podlegają
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, do którego zgłaszane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem z pomocy społecznej o charakterze
niepieniężnym. W omawianym okresie Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób
pobierających zasiłki stałe. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym, na
które otrzymujemy dotację. Ośrodek wydatkował na powyższy cel 9 965,00 zł.
ZASIŁKI OKRESOWE
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Świadczenie
przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł. Wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej
ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
a dochodem tej rodziny, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 350,50 zł miesięcznie.
Zasiłek okresowy dla rodziny przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego tj. 528,00 zł na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku okresowego dla rodziny ustala się do
wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku
okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Formy pomocy

zasiłki okresowe ogółem
z tego:
środki własne
dotacja

liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
78

liczba
świadczeń

kwota
świadczeń
w zł.

liczba rodzin

liczba osób
w rodzinach

465

156 441

77

215

x

x

0

x

x

x

x

156 441

x

x

Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa.
W 2019 r. M-GOPS w Szlichtyngowej wydał kwotę 156 441,00 zł.
ZASIŁKI CELOWE
Zasiłki celowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek celowy
stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb tj.
między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osobom o dochodach przekraczających ww.
kryterium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być przyznany specjalny zasiłek celowy,
który nie ma charakteru obowiązkowego. Poniższa tabela przedstawia dane zbiorcze w tym dla zasiłków
na zakup żywności.
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Formy pomocy

inne zasiłki celowe
i w naturze ogółem
w tym: zasiłki
specjalne celowe

liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
141

liczba
świadczeń

kwota
świadczeń w zł.

liczba rodzin

liczba osób w
rodzinach

x

181 851

136

342

13

21

5 700

13

19

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Często stosowaną formą pomocy w naturze jest przyznawanie i finansowanie posiłków, w tym
głównie dla dzieci w szkołach i przedszkolach. W 2019 r. z posiłków skorzystało 158 dzieci w szkołach
i przedszkolach na łączną kwotę 111 556,00 zł z tego:



35 419,00 zł – koszt własny gminy.
76 137,00 zł – dotacja wojewody w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

W 2019 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej otrzymał środki
finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programu „Posiłek w szkole
i w domu”.
W ramach Programu realizowana jest pomoc w zakresie dożywiania:




dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym.

Zadania realizowane są w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie
z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, beneficjenci programu mogli korzystać z bezpłatnego posiłku
w ramach „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”.
Ogółem w 2019 roku dla dzieci wydano 20 335 posiłków w tym:




dla dzieci do 7 roku życia – 4 692 posiłków
dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 15 427 posiłków
dla pozostałych osób 216 posiłków.

Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało 154 rodzin na łączną
kwotę 155 521,00 zł (z tego: 49 378,00 zł - ze środków gminy, 106 143,00 zł – z dotacji Wojewody).
Łącznie na Program (dożywianie i zasiłki celowe na żywność) wydano: 267 075,00 zł, w tym:



z funduszu wojewody 182 279,03 zł
ze środków gminy 84 796,47 zł
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POMOC POZAMATERIALNA
Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych były obojętne pomocą w formie
wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą finansową, w naturze oraz pomocą
usługową, osoby i rodziny wymagające wsparcia objęto także szeroko rozumianą pracą socjalną oraz
poradnictwem specjalistycznym. Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące liczby środowisk
objętych wsparciem w ramach pracy socjalnej.
rodzaj pomocy
pomoc udzielana w postaci pracy
socjalnej ogółem
wyłącznie w postaci pracy socjalnej

liczba rodzin ogółem
137

liczba osób w rodzinach
348

2

13

Zgodnie z zapisem art. 6 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna oznacza działalność
zawodową ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali działania, które można
podzielić na następujące grupy:
- praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych, która była realizowana m.in.
poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, zasiłków i dodatków do zasiłków
rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, a także
informowanie osób i rodzin o możliwościach skorzystania z innego rodzaju ulg oraz motywowaniu do
korzystania z uprawnień. To również pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym –
planowanie wspólnie z klientem wydatków poprzez właściwe hierarchizowanie potrzeb;
- praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, która była realizowana m.in. poprzez
pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji mieszkaniowej (złożenie wniosku
o przydział mieszkania, rozłożenie zaległości na raty, umorzenie odsetek od spłaconej zaległości).
To również pomoc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku
o dofinansowanie), pomoc w zakupie lub wymianie sprzętu domowego. Jeśli zachodzi potrzeba
pracownicy socjalni organizowali prace porządkowe w mieszkaniu klienta;
- praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem było zapewnienie opieki
osobom starszym i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu czasu wolnego tym osobom, a także
działania interwencyjne w sytuacji osób zaniedbanych i zagrożonych. Praca socjalna w stosunku do tych
osób była realizowana poprzez budowanie systemu wsparcia środowiskowego niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania w środowisku. To również pomoc w ustaleniu stopnia
niepełnosprawności oraz udzielanie informacji o uprawnieniach z tego wynikających. Pracownicy socjalni
pomagali klientowi w zorganizowaniu wyjazdu do sanatorium lub na turnus rehabilitacyjny, jak również
w uzyskaniu wizyty lekarskiej oraz uprawnień do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia;
- praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, poprzez poradnictwo i edukację w obszarze
opiekowania się i wychowywania dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi (informowanie o placówkach wspierających rozwój dziecka). Była to pomoc w rozwiązywaniu
lub łagodzeniu konfliktów rodzinnych (w tym sąsiedzkich), wsparcie dla osób doznających przemocy
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(Program Niebieska Karta), informacja o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do skorzystania
z takiego poradnictwa oraz kierowanie na terapię. W toku pracy z rodziną pracownicy socjalni
współpracowali z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi oraz organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się problematyką rodzin i dzieci;
- praca socjalna na rzecz osób zaburzonych psychicznie, która polegała m.in. na pomocy w uzyskaniu
konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej, motywowaniu do systematycznego leczenia,
monitorowaniu zwiastunów zaostrzenia choroby. Była to pomoc rodzinie w radzeniu sobie
z następstwami choroby. To także działania w celu uzyskania postanowienia o umieszczeniu w szpitalu
lub w domu pomocy społecznej. Praca socjalna z tą grupą osób oraz ich rodzinami polegała również na
pomocy w tworzeniu sieci oparcia społecznego poprawiającego funkcjonowanie osoby chorej
w środowisku;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu. W ciągu roku w domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby, za które Ośrodek ponosił koszty
pobytu, na łączną kwotę 41 533,19 zł - zadanie własne gminy.
KOLONIE LETNIE
W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 8 dzieci z terenu gminy
Szlichtyngowa wyjechało w okresie od 18 lipca do 13 sierpnia 2019 roku na kolonię do Ośrodka
Kolonijnego pod Okrajem w Jarkowicach gm. Lubawka.
Organizatorem wypoczynku letniego było Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej prowadził rekrutację oraz kwalifikację do udziału
w kolonii oraz niezbędną dokumentację w tym zakresie. Koszt wyjazdu jednego dziecka to kwota
650,00 zł.
ZBIÓRKA ODZIEŻY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przez cały rok prowadzi zbiórkę odzieży dla osób
najbardziej potrzebujących. Odzież przyjmowana jest przez tutejszy Organ na bieżąco od osób
prywatnych i przekazywana przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny dla podopiecznych
wg potrzeb.
POMOC SPECJALISTYCZNA. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
W roku 2010 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązkowe
powołanie zespołów interdyscyplinarnych i wszelkich działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów
przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa powołano Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Szlichtyngowej przy MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej a uchwałą Rady Miejskiej w 2010 roku
określono tryb i sposób powoływania, odwoływania i warunki funkcjonowania zespołu
interdyscyplinarnego. Nowelizacja tej ustawy nałożyła na samorządy obowiązki, a w szczególności:
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opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar
przemocy;
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy;
tworzenie zespołów dyscyplinarnych.

Całością zadań obciążono Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, łącznie
z realizacją procedury „NIEBIESKIEJ KARTY”.
Opracowano i realizowano program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę
ofiar przemocy, zapewniono osobom dotkniętym przemocą pomoc psychologiczną, poradnictwo
rodzinne, poradnictwo zawodowe i ogólne i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy.
W ramach procedury odbyło się 47 spotkań grup roboczych oraz 5 spotkania Zespołu
Interdyscyplinarnego, wszczęto 16 procedury "Niebieska Karta".
Koszt działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej w gminie Szlichtyngowa wyniósł
2 893,10 zł.
POMOC FINANSOWA W WYSOKOŚCI DO 6 TYŚ. ZŁ
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymały dwie
rodziny z terenu gminy Szlichtyngowa na łączną kwotę 6 000,00 zł.
KLUB SENIOR+
Od miesiąca stycznia 2019 r. na terenie naszej Gminy rozpoczął swoją działalność Klub Senior+, który
zrzesza 40 członków w wieku powyżej 60-go roku życia, zamieszkujących teren gminy Szlichtyngowa.
Klub Senior+ to ośrodek wsparcia zajmujący się rozwojem życia kulturalnego, oświatowego,
towarzyskiego i rekreacyjnego osób starszych. Uruchomienie działalności było możliwe dzięki
przygotowaniu i wdrożeniu stosownych uchwał i procedur. W dniu 13 grudnia 2018 r. Rada Miejska
Szlichtyngowa na II Sesji podjęła uchwały:





Uchwała Nr II/15/18 w sprawie utworzenia Klubu Senior + w Szlichtyngowej.
Uchwała Nr II/16/18 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/168/2008 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwała Nr II/17/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za
pobyt w Klubie Senior+ w Gminie Szlichtyngowa.

Następnie opracowano i wdrożono stosowne regulacje i zorganizowano nabór osób chętnych do
uczestnictwa w Klubie. Od stycznia 2019 zatrudniono opiekuna klubu celem aktywizacji osób starszych
i wzmacniania poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Seniorzy mają swoje miejsce gdzie mogą
poznawać i rozwijać swoje zainteresowania. Nowe formy spędzania czasu wolnego przyczyniają się do
rozwoju ich zainteresowań oraz utrzymania i wzmacniania kontaktów towarzyskich i integracji.
Klub Senior+ czynny jest cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach od
11:00-16:00. W ramach działalności klubu zaoferowano uczestnikom usługi poradnictwa w zakresie
51

bezpieczeństwa, profilaktyki, poradnictwa prawnego, do których do tej pory seniorzy mieli ograniczony
dostęp. Prowadzone są zajęcia ruchowe, kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, opiekuńcze, spotkania
z policją, strażą pożarną, służbą zdrowia.
Oferta klubu obejmowała realizację w/w zajęć, w ramach których zrzeszono Seniorów,
proponując im przede wszystkim zajęcia o charakterze integracyjnym, społecznym i kulturalnym,
edukacyjnym i profilaktycznym. Została stworzona możliwość integracji, wymiany doświadczeń,
poglądów oraz realizacji własnych pasji.
Jednym z osiągniętych celów poprzez funkcjonowanie klubu jest zmiana stereotypu seniora
i zapobieżenie jego samotności i izolacji. Seniorzy otworzyli się na nowe propozycje aktywności,
zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 36 619,51 zł z czego 25 568,93 zł ze środków własnych
i 11 050,58 zł z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dzięki działaniom realizowanym podczas spotkań w Klubie część seniorów wspomaga się
wzajemnie w codziennych sprawach również poza działalnością Klubu. Na bazie dotychczasowych
doświadczeń oraz istniejących potrzeb funkcjonowanie Klubu Senior+ kontynuowane będzie w kolejnych
latach.
W 2019 roku Seniorzy aktywnie spędzali czas, m.in. zorganizowano:

















warsztaty florystyczne;
Dzień Babci i Dziadka;
spotkanie z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, podczas
którego omówiono bezpieczeństwo użytkowania systemów grzewczych;
Międzynarodowy Dzień Kobiet;
warsztaty rękodzielnicze przed Wielkanocą, podczas których wykonano wielkanocne dekoracje.
Wykonane prace zdobiły Klub Senior+, Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej;
latem, przy sprzyjającej pogodzie, Seniorzy uczestniczyli w wycieczce rowerowej do Jędrzychowic
oraz aktywnie spędzili czas na nowo powstałej siłowni w Parku Górczyńskim. Głównym założeniem
wyjazdu było spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu w miłym towarzystwie;
pod koniec maja na strzelnicy w Puszczy zorganizowano piknik przy ognisku;
od maja 2019 prowadzone były raz w tygodniu zajęcia z kinezyterapii (gimnastyki leczniczej) oraz
ćwiczenia ruchowe;
w lipcu, Biblioteka Publiczna przy współpracy z „Gazetą Lubuską”, przygotowała projekcję filmu
dokumentalnego „Kresy” w reżyserii Rafała Brylla;
w październiku nasi Seniorzy pojechali do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl pt. „Okno na
Parlament”. Podczas wyjazdu zwiedzili także wrocławski rynek;
warsztaty kulinarne;
trzydniowy kurs decupage, gdzie zostały wykonane piękne prace przekazane, jako fanty na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy;
warsztaty bożonarodzeniowe;
18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne.
52

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach o pomocy społecznej są usługi
opiekuńcze, w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze, których głównym celem jest pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Powyższe
zadanie realizowane jest poprzez Program „Opieka 75+”, w ramach którego dofinansowane jest
wynagrodzenie opiekuna środowiskowego. W 2019 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie
14 658,00 zł. Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób. Na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku wsparciem
objętych było 7 osób w wieku powyżej 75 roku życia.
PROGRAM
PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

Problem uzależnienia jest z roku na rok coraz bardziej powszechny wśród ludzi młodych.
Młodzież w swoim życiu boryka się z wieloma problemami, których ich zdaniem nie da się inaczej
rozwiązać, jak pijąc alkohol czy też biorąc narkotyki. Im większe są potrzeby danej jednostki, tym
mniejsza szansa na zaspokojenie tych potrzeb i tym samym więcej problemów: jeden problem pociąga za
sobą drugi i tak tworzy się błędne koło, w które wpada zdesperowana osoba. Te dwa zjawiska:
alkoholizm i narkomania sprawiają, że młody człowiek zostaje odrzucony ze społeczeństwa. Powody
zażywania narkotyków, picia alkoholu są różne: wyobcowanie, zbyt dużo obowiązków, problemy w szkole
i w rodzinie.
Spośród licznych problemów społecznych występujących w naszym kraju, problemy związane
z alkoholem stanowią poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania strefy ekonomicznej,
moralnej i zdrowotnej społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych:
zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki drogowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo
i bezrobocie.
Podstawę prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2019 został przyjęty Uchwałą nr II/10/18 Rady
Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. i jest on kontynuacją działań rozpoczętych w minionych
latach. Program ten był opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami
występującymi na terenie Gminy, co pozwoliło na zajęcie się problematyką alkoholizmu w sposób
zorganizowany i kompleksowy.
Głównym celem programu jest zmniejszenie skali problemów poprzez działania, takie jak:


Prowadzenie punktu psychologicznego- obecnie punkt ten mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej, punkt ten prowadzi dyplomowany specjalista psycholog. W 2019 roku
w ramach działalności punktu udzielono następujących porad:
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o
o
o
o

96 porad mężczyznom;
86 porad kobietom;
40 porad dzieciom i młodzieży;
12 porad rodzinnych.

Łącznie w 2019 r udzielono 234 porad z czego 117 porad osobom z problemem uzależnienia.













Działalność świetlic terapeutycznych:
o Świetlica przy Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej. W ramach działalności prowadzone są
zajęcia taneczne dla dzieci, które odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i środa) bierze
w nich udział ok. 20 dzieci;
o Świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach. W ramach działalności prowadzone
są zajęcia dla dzieci: teatralne, taneczne, kulinarne oraz udzielanie pomocy w lekcjach.
Prowadzenie działalności informacyjnej (edukacja rodziców i dzieci):
o Zakupiono 3 kampanie profilaktyczne: „Dopalaczom powiedz stop”, „Przeciw pijanym
kierowcom” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł”. Materiały profilaktyczne zostały
rozdysponowane wśród dzieci, młodzieży i rodziców.
o W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach (na wniosek Dyrektora Szkoły) zorganizowano
warsztaty profilaktyczne na temat Mobbingu rówieśniczego.
o W Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach oraz w Gimnazjum w Szlichtyngowej (na
wniosek pedagoga) przeprowadzono warsztaty profilaktyczne pn. „Uzależnienie od Internetu
i komputera”.
o We wszystkich szkołach zorganizowano program profilaktyczny rekomendowany przez
PARPE pn. „DEBATA”. Program skierowany był do młodzieży z klas IV- VIII. Program ma
charakter uprzedzający. Jego zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu
alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.
Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich
modyfikacji.
Promocja bezpieczeństwa i zdrowych nawyków żywieniowych:
o W ramach prowadzonej działalności informacyjnej oraz promocji zdrowia podczas obchodów
Dni Szlichtyngowy zorganizowano Bezalkoholowy Piknik Rodzinny. W imprezie wzięło udział
około 150 osób. Impreza promowała aktywne spędzanie czasu wolnego
z rodziną.
Sfinansowano wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia. Obóz profilaktycznosportowy w Osiecznej trwał od 13 sierpnia do 19 sierpnia. W obozie uczestniczyło 7 dzieci
z rodzin z problemem uzależnienia.
Dofinansowano obóz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W obozie wzięło udział 7 dzieci.
Współpraca z innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu profilaktyki:
o współpraca przy organizacji konkursów profilaktycznych takich jak: „Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym”, „Nie rozrabiam- Gram”, „Bezpieczne wakacje z LUPO”,
„Bezpieczny Przedszkolak”.
Udzielono wsparcia Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie, dzięki której zakupiono m.in.
narkotesty, które wykorzystywane były do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
kamizelki odblaskowe, które przekazane zostały wszystkim pierwszoklasistom z terenu Gminy
Szlichtyngowa.
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W ramach Gminnego Programu działa Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii. W skład komisji wchodzą:





Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Przedstawiciel Grona Pedagogicznego;
Przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego;
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Komisja spotyka się kilka razy w roku (jeśli zaistnieje potrzeba). W ubiegłym roku Komisja odbyła
5 posiedzeń, na których wydała 3 postanowienia w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami
uzależnionymi oraz proponowanie metod leczenia. Konieczne jednak w większości sytuacji jest
wdrożenie procedury podjęcia zobowiązania do leczenia. W ubiegłym roku zgłoszono 8 osób
z problemem uzależnienia. Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi i ich
rodzinami. W stosunku do 4 osób wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego we Wschowie
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W stosunku do 4 osób wystąpiono
z wnioskiem o przeprowadzenie badania w przedmiocie uzależnień.

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE
W roku 2019 Gmina Szlichtyngowa była organem prowadzącym dla jednego przedszkola
publicznego, jednego punktu przedszkolnego, trzech szkół podstawowych oraz jednego gimnazjum:






Punkt przedszkolny w Jędrzychowicach,
Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach,
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach,
Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej (Szkoła Podstawowa
Pawła II, Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia),
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej – do dnia 31.08.2019 r.

im.

Jana

Wygaszanie Gimnazjum:
Od roku 2017 wdrażana była reforma oświaty, polegająca na wygaszeniu gimnazjów i utworzenia
szkół podstawowych o oddziałach I – VIII. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia
13 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej było stopniowo wygaszane. Od
1 września 2017 roku w gimnazjum funkcjonowały klasy II i III, natomiast od 1 września 2018 roku tylko
klasa III.
Gimnazjum zostało wygaszone w dniu 31 sierpnia 2019 roku. Rada Miejska Szlichtyngowa na
podstawie obowiązujących przepisów podjęła stosowną uchwałę: Uchwała Nr X/82/19 z dnia 12 września
2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Szlichtyngowej.
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Na podstawie powyższej Uchwały mienie (nieruchomości i majątek ruchomy), należności
i zobowiązania Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej przejął Zespół Placówek
Edukacyjnych w Szlichtyngowej.
Stan organizacji szkół podstawowych obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych
Wyszczególnienie
Liczba
oddziałów
1
SP Jędrzychowice
8
2
SP Stare Drzewce
9
3
SP Szlichtyngowa
14
Razem SP
31

Liczba
uczniów
78
110
248
436

w tym:
0
I
16 9
17 13
38
33 60

II
0
12
22
34

III
7
6
26
39

IV
11
8
8
27

V
12
18
45
75

VI
9
19
41
69

VII
8
7
35
50

VIII
6
10
33
49

Ponadto w Gminie funkcjonowało jedno przedszkole niepubliczne dotowane przez Gminę: Przedszkole
Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach.
Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych obrazuje tabela nr 2.
Tabela nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia
w Szlichtyngowej
Przedszkole Niepubliczne w Starych Drzewcach
2
Punkt przedszkolny w Jędrzychowicach
1
Ogółem 8

2.
3.

Liczba
oddziałów
5

Liczba
wychowanków
94
24
13
131

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Szlichtyngowa funkcjonowały w 6 budynkach
komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela nr 3.
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa obrazuje tabela nr 4.
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Tabela nr 3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym.
Wyszczególnienie

1.

Przedszkole
w Szlichtyngowej

1.
2.
3.

SP Jędrzychowice
SP Stare Drzewce
SP Szlichtyngowa

Powierzchnia
nieruch.
Gruntowej
2
[m ]
2 079,50

W tym:
powierzchnia
terenów
2
zielonych [m ]
1 625

5 000
18 775
21 292

2 702
17 495
17 647

Razem

Pomieszczenia (ilość)
Sale
Pracownie:
lekcyjne
Komputerowa Językowe
6 + gab.
logopedy

SP Jędrzychowice

19

15

8
8
20 + gab.
Pedagoga
+ gab.
Logopedy
45

2.
3.

SP Stare Drzewce
SP Szlichtyngowa

26
25
72

13
20
48

Razem

5+4 tablice
interaktywne
4
6
19

Gabinety
lekarskie

Świetlice

Stołówki

-

Tabela nr 4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych.
Wyszczególnienie
Ilość
Komputery
Projektory
Rzutniki
multimed.
pisma
Ogółem
W tym dla
użytku
uczniów
1. Przedszkole
1 + 1 laptop
w Szlichtyngowej
1.

Sale
gimnastyczne

1
1
1

1
-

0
1
1

0
1

0
1

1
1
1

3

1

2

1

1

3

Rzutniki
przezroczy

Kamery
video

Odtwarzacze
DVD, VHS

Ksero

Kamery
monitoringu

-

-

3

1

-

-

-

-

-

1

3

3
3

-

1
1

3
9
7

1
4
5

6
27
36
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KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
pracowało 74 nauczycieli oraz 26 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia
w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 5.
Tabela nr 5. Zatrudnienie w szkołach
Wyszczególnienie
Zatrudnienie

1.
2.
3.

SP Jędrzychowice
SP Stare Drzewce
Zespół Placówek
Edukacyjnych
Razem

etaty
19
18,13
51,38

osoby
25
22
53

88,51

100

w tym:
nauczyciele:
etaty
osoby
16,50
22
14,38
17
31,38
33
63,26

pozostali:
etaty
2,5
3,75
20

74

osoby
3
4
20

25,25

26

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć
obowiązkowych i dodatkowych w przedszkolach, szkołach, a pracowników administracji i obsługi ze
specyfiki działalności, w tym z prowadzenia w przedszkolach i szkołach bloku żywieniowego.
Tabela nr 6. Poziom wykształcenia nauczycieli.
Poziom wykształcenia
Licencjat
Studium
Nauczycielskie

Wyższe magisterskie
z przygotowaniem
pedagogicznym

SP Jędrzychowice
SP Stare Drzewce
Zespół
Placówek
Edukacyjnych
Razem

Inne

Liczba
19
18
31

Liczba
3
1

Liczba
1

Liczba
1
-

68

4

1

1

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec 2019 roku obrazuje
tabela nr 7.
Tabela nr 7. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
Stażysta

SP Jędrzychowice
SP Stare Drzewce
Zespół
Placówek
Edukacyjnych
Razem

Stopień awansu
Kontraktowy
Mianowany

Dyplomowany

Liczba
0
0
0

Liczba
8
2
8

Liczba
6
5
3

Liczba
8
10
22

0

18

14

41

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2019 roku legitymowało się 41 nauczycieli –
jest to najwyższy stopień awansu, jaki może osiągnąć nauczyciel.

58

KONKURSY, OLIMPIADY, SUKCESY UCZNIÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA W JĘDRZYCHOWICACH
Nazwa konkursu
Zasięg, organizator
Zielona Góra, Lubuski
Konkurs przedmiotowy z historii
Kurator Oświaty
Powiat wschowski,
Powiatowy Konkurs „Młodzież zapobiega
Komenda Państwowej
pożarom”
Straży Pożarnej we
Wschowie
Województwo lubuskie,
Wojewódzki Konkurs „Młodzież zapobiega
Zarząd Oddziału
pożarom”
Wojewódzkiego ZOSPRP
w Zielonej Górze
Powiatowy Turniej Wiedzy o
Powiat wschowski,
Bezpieczeństwie - „Bezpieczne wakacje
Komenda Powiatowa
z LUPO”
Policji we Wschowie
Powiat wschowski,
II edycja konkursu „Bezpieczny uczeń na
Komenda Powiatowa
drodze”
Policji we Wschowie
Wschowa,
Tytuł Czytelnika Roku Miejskiej Biblioteki
Biblioteka Publiczna we
Publicznej we Wschowie
Wschowie
Ogólnopolski
Udział w mini siatkówce KINDER+SPORT
Polski Związek Piłki
Siatkowej
Gmina Szlichtyngowa,
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Zarząd Miejsko-Gminnego
Związku OSP

Osiągnięcia
Finalista szczebla
wojewódzkiego
I miejsce,
III miejsce

VI miejsce

II miejsce

I miejsce

Czytelnik roku

udział
nominacje do konkursu
powiatowego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” W STARYCH DRZEWCACH
Nazwa konkursu
Zasięg, organizator
Osiągnięcia
Lubuski Konkurs Recytatorski
Powiat wschowski,
Nominacje do konkursu
PRO-ARTE
Dom Kultury w Sławie
wojewódzkiego
Powiat wschowski,
Konkurs Piosenki Patriotycznej
wyróżnienie
Dom Kultury w Sławie
Powiat wschowski,
Konkurs Piosenki Przyrodniczej
Szkoła Podstawowa w
I miejsce
Krzepielowie
Powiatowy Turniej Wiedzy o
Powiat wschowski,
Bezpieczeństwie - „Bezpieczne wakacje
wyróżnienie
KPP we Wschowie
z LUPO”
Konkurs plastyczny „Odzyskanie
Powiat wschowski,
I miejsce
Niepodległości”
CKiR we Wschowie
I miejsce,
Konkurs poezji – „Odzyskanie
Powiat wschowski,
II miejsce,
Niepodległości”
CKiR we Wschowie
wyróżnienie
Powiat wschowski,
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
wyróżnienie
CKiR we Wschowie
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Turniej wiedzy o bezpieczeństwie
„Bezpieczna zerówka”
Konkurs ortograficzny „Dyktando nie tylko
dla mistrzów”
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Konkurs na najładniej przystrojoną choinkę

Konkurs „Bombka Bożonarodzeniowa”

Powiat wschowski,
KPP Wschowa

wyróżnienie

Ogólnopolski,
Instytut Rozwoju Oświaty

III miejsce,
III miejsce,
Wyróżnienie

Gmina Szlichtyngowa,
Zarząd Miejsko-Gminnego
Związku OSP
Gmina Szlichtyngowa,
Biblioteka Publiczna
w Szlichtyngowej
Gmina Szlichtyngowa

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W SZLICHTYNGOWEJ
Nazwa konkursu
Zasięg, organizator
Powiat wschowski,
Konkurs Poezji Patriotycznej
Dom Kultury we
Wschowie
Gmina Szlichtyngowa,
Konkurs „Dzień pisma ręcznego”
Biblioteka Publiczna
w Szlichtyngowej
Gmina Szlichtyngowa,
Konkurs na najładniej przystrojoną choinkę
Biblioteka Publiczna
w Szlichtyngowej
Powiat wschowski,
Przegląd piosenki religijnej „Cecyliada”
Dom Kultury we
Wschowie
Gminny,
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Gmina Szlichtyngowa
Powiatowy turniej „Bezpieczny
Powiat Wschowski,
przedszkolak”
KPP Wschowa
Szkolny konkurs „Zbieramy kasztany”
ZPE w Szlichtyngowej
Gmina Szlichtyngowa,
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Zarząd Miejsko-Gminnego
Związku OSP

nominacje do konkursu
powiatowego
I miejsce
I miejsce,
II miejsce,
III miejsce,
wyróżnienie

Osiągnięcia
II miejsce,
wyróżnienie
II miejsce
II miejsce

udział

udział
udział
udział
nominacje do konkursu
powiatowego

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej otrzymał w 2019 roku następujące certyfikaty:




Certyfikat UCZESTNICTWA W AKCJI „NARODOWE Czytanie” wraz z książką i specjalnym
podziękowaniem Prezydenta RP;
Dyplom MEN „Szkoła Pamięta”;
Dyplom MEN „Szkoła Pamięta” – dyplom dla przedszkolaka.
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STYPENDIA MOTYWACYJNE
W 2019 r. przyznane zostały stypendia dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki
w nauce w I oraz II półroczu roku szkolnego 2018/2019. Wyróżnionych zostało 9 uczniów. Aby uzyskać
stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania dotyczące średniej ocen z obowiązujących zajęć
edukacyjnych. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2018/19
otrzymała 1 uczennica gimnazjum. Za II półrocze roku szkolnego 2018/19 stypendium otrzymało
8 uczniów: 2 uczniów gimnazjum, 5 uczniów szkół ponadpodstawowych i 1 uczeń szkoły podstawowej.
Stypendium wypłacono w kwocie 2 232,00 zł. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały
Nr XXII/153/05 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie: zasad udzielania
pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu gminy Szlichtyngowa,
uczęszczających do szkół poza terenem gminy oraz Uchwały Nr XXXI/215/2006 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXII/153/05
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie zasad udzielania pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu gminy Szlichtyngowa, uczęszczających do
szkół poza terenem gminy.
PROJEKT SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU OSE
Wszystkie szkoły z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku zostały podłączone do Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej (OSE) realizowanej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową „NASK”Państwowy Instytut Badawczy. Projekt OSE wystartował w roku szkolnym 2019/2020 i jest siecią
wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w całości ze środków
komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Światłowód umożliwi korzystanie uczniom z internetu o przepustowości
co najmniej 100 Mb/s. Usługi te są świadczone nieodpłatnie. Ponadto zapewnione jest bezpieczeństwo
użytkowników przez usługi zabezpieczające, podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie
do sieci oraz istnieje możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.
9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie gminy Szlichtyngowa działa 5 jednostek OSP są to: OSP Gola, OSP Szlichtyngowa, OSP
Stare Drzewce, OSP Nowe Drzewce, OSP Wyszanów. Trzy jednostki są czynne, uprawnione do działań
ratowniczych (OSP Gola, OSP Szlichtyngowa oraz OSP Wyszanów). Dwie jednostki są włączone do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Gola i OSP Szlichtyngowa).






Jednostka OSP Gola liczy 53 członków ogółem, w tym 26 kobiet. 15 członków jest uprawnionych do
akcji, w tym 2 kobiety.
Jednostka OSP Szlichtyngowa liczy 45 członków, w tym 7 kobiet. 19 członków mogących brać udział
w akcjach ratowniczych, w tym 1 kobieta.
Jednostka OSP Wyszanów liczy 20 członków, w tym 12 druhów uprawnionych do działań
ratowniczych.
Jednostka OSP Stare Drzewce liczy 12 członków, w tym 1 kobieta.
Jednostka OSP Nowe Drzewce liczy 8 członków zwyczajnych.
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W 2019 roku jednostki OSP zostały zadysponowane do 70 akcji ratowniczych (OSP Gola - 16;
OSP Szlichtyngowa - 47; OSP Wyszanów - 7).
Strażacy brali również udział w następujących szkoleniach zorganizowanych przez KP PSP: szkolenie
podstawowe, kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie dla naczelników OSP, BHP, kierowców
konserwatorów.
Ilość przeszkolonych strażaków w 2019 roku obrazuje poniższa tabela:
LP.
1

Szkolenie
Szkolenie podstawowe

2

Szkolenie kwalifikowanej
pierwszej pomocy

3

Szkolenie dla naczelników OSP

4

Szkolenie BHP

5

Szkolenie dla kierowców
konserwatorów

Jednostka
OSP Szlichtyngowa
OSP Gola
OSP Wyszanów
OSP Szlichtyngowa
OSP Gola
OSP Wyszanów
OSP Szlichtyngowa
OSP Gola
OSP Wyszanów
OSP Szlichtyngowa
OSP Gola
OSP Wyszanów
OSP Szlichtyngowa
OSP Gola
OSP Wyszanów

Ilość przeszkolonych strażaków
2
2
1
1
0
1
2
3
0
2
2
1
1
0
0

Wszystkie jednostki posiadają zaplecze garażowe, murowane strażnice.
1) Remiza OSP Gola mieści się w Goli nr 31a w budynku murowanym, który składa się z dwóch
pomieszczeń garażowych (brak pomieszczenia socjalnego). W 2019 roku został przeprowadzony
remont nawierzchni przed remizą. Wykonano nowy podjazd z kostki betonowej za kwotę
7 400,00 zł brutto. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki
ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego”.
2) Remiza OSP Szlichtyngowa mieści się przy ul. Pułaskiego 13 w m. Szlichtyngowa, jest to budynek
murowany, który składa się z pomieszczenia garażowego, pomieszczenia socjalnego, kotłowni,
sanitariatów oraz wieży, w której zamontowana jest syrena alarmowa.
3) Remiza OSP Wyszanów mieści się w Wyszanowie nr 34a, jest to budynek murowany, który składa
się dwóch stanowisk garażowych (pomieszczenie garażowe posiada kanał), pomieszczenia
socjalnego i pomieszczenia przeznaczonego na magazyn OC oraz wieży, w której zamontowana
jest syrena alarmowa. W 2019 roku na potrzeby jednostki i remizy zakupiono dwie nagrzewnice
elektryczne. Na ww. zakup pozyskano kwotę 2 890,00 z MSWiA na realizację zadania publicznego
pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”,
pozostałą kwotę inwestycji w wysokości 1 904,00 zł pokryto ze środków UMiG Szlichtyngowa.
4) Remiza OSP Stare Drzewce mieści się w Starych Drzewcach nr 25a, jest to budynek murowany
składając się z jednego pomieszczenia garażowego, w którym wygospodarowano część socjalną
oraz wieży, w której zamontowana jest syrena alarmowa.
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5) Remiza OSP Nowe Drzewce mieści się w Nowych Drzewcach nr 3a, w budynku murowanym,
składającym się z pomieszczenia garażowego, w którym wygospodarowana jest część socjalna.
W budynku mieści się również drugie pomieszczenie, ale nie jest one użytkowane, ze względu na
zły stan techniczny.
W ramach bieżących napraw i remontów w 2019 roku wykonano:




naprawę syreny alarmowej remizy w Dryżynie;
naprawę włącznika syreny alarmowej remizy w Dryżynie;
przekazano 100 m2 kostki brukowej i 6 szt. obrzeży 6cm oraz 6 szt. obrzeży 10 cm
z przeznaczeniem na podjazd do remizy OSP Gola.

Wyposażenie poszczególnych jednostek OSP przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1

Jednostka
OSP Szlichtyngowa

Pojazdy
- Samochód specjalny ratowniczo
gaśniczy – Renault z 2018 roku
- Autodrabina IFA z 1985 roku

2

OSP Wyszanów

- Samochód pożarniczy średni
ratowniczo-gaśniczy, KAMAZ z 2018
roku
- Samochód pożarniczy lekki – Ford
Transit z 2009 r.

3

OSP Gola

- Samochód pożarniczy lekki – Ford
Transit z 2008 r.
- Samochód pożarniczy średni – STAR z
1987 roku.

4
5

OSP Stare Drzewce
OSP Nowe Drzewce

Samochód pożarniczy Żuk 1972 r.
Samochód pożarniczy Żuk 1986 r.
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Sprzęt ratowniczy
- motopompa szlamowa,
- pompa pływająca NIAGARA,
- agregat prądotwórczy szt. 2,
- motopompa ZIEGLER,
- piła do betonu i stali,
- piła motorowa Stihl 2 szt.,
- piła spalinowa 2 szt.,
- zestaw hydrauliczny LUCAS,
- piła motorowa Stihl,
- najaśnica Milwaukee,
- zestaw wysokościowy,
- defibrylator,
- detektor wielogazowy.
- łódź płaskodenna z silnikiem
zaburtowym,
- agregat prądotwórczy – 2 szt.,
- zestaw hydrauliczny,
- piła motorowa Stihl,
- agregat wysokociśnieniowy Jardan,
- motopompa POLONIA,
- pompa szlamowa szt. 2,
- piła motorowa Stihl,
- najaśnica Milwaukee,
- piła ratownicza
- agregat wysokociśnieniowy
JORDAN,
- agregat prądotwórczy,
- motopompa szlamowa – 2 szt.
- agregat FOGO,
- pompa pływająca AQUAFAST.
- piła motorowa Husqvarna
- piła motorowa Stihl – 2 szt.,
- zestaw hydrauliczny LUCAS,
- motopompa POLONIA,
- najaśnica Milwaukee,
- defibrylator
Motopompa Polonia
Motopompa Polonia

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI OSP W 2019 ROKU
Prezesi Jednostek OSP z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2019 prężnie działali, aby pozyskać
środki pozabudżetowe dla swoich jednostek. Wnioski złożone przez Jednostki OSP zostały rozpatrzone
pozytywnie, a przydział środków przedstawia się następująco:
Lp.
1

Jednostka
OSP
Szlichtyngowa

Źródło
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (MSWiA)

Kwota [zł]
8 162,00

Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej

11 000,00

ORLEN „Moje miejsce na ziemi”

7 500,00

Oddział Wojewódzki Związku OSP
RP w Zielonej Górze
Gmina Szlichtyngowa
Rządowy Program 5000+
2

3

OSP Wyszanów

OSP Gola

LGD – Kraina Lasów i Jezior "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność" Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020
MSWiA

900,00
Zakupiono 5 par butów bojowych
1 850,00
5 000,00
24 420,00

2 890,00

Gmina Szlichtyngowa

5 043,66

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników
Zarząd Fundacji ORLEN – DAR
SERCA
Oddział Wojewódzki Związku OSP
RP w Zielonej Górze
Gmina Szlichtyngowa
„Mały Strażak”

6 400,00
10 000,00
1 160,00
2 690,00
19 665,00

Gmina Szlichtyngowa

2 185,00

Rządowy Program 5000+
MSWiA

5 000,00
8 200,00

Oddział Wojewódzki Związku OSP
RP w Zielonej Górze
Gmina Szlichtyngowa

1 323,00
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Realizacja
Zakupiono: hełmy strażackie,
rękawice, ubrania ochronne,
ubrania koszarowe
Przywrócenie gotowości bojowej
samochodu pożarniczego
autodrabina IFA
Zakupiono sprzęt do
przeprowadzenia szkolenia z
zakresu pierwszej pomocy
medycznej

2 560,00

Zakupiono namiot, laptop, rzutnik
oraz ekran
Festiwal Produktu Lokalnego w
ramach obchodów Dni
Szlichtyngowy

Wykonano prace remontowe w
remizie polegające na wymianie
instalacji elektrycznej,
zwiększeniu mocy
przyłączeniowej oraz zakupie
nagrzewnic
Zakupiono sanie lodowe
Zakupiono 2 ubrania suche i 2
kamizelki asekuracyjne
Zakupiono
ubranie
bojowe,
mundur wyjściowy, 2 pary butów
bojowych
Zakupiono motopompę
pływającą, sygnalizator bezruchu
oraz wentylator oddymiający
Zakupiono defibrylator
Wykonanie remontu podjazdu do
remizy
Zakupiono 4 szt. ubrań
koszarowych,
4 pary butów bojowych

„Mały Strażak” – Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze

4

OSP
Stare
Drzewce

19 107,00

Gmina Szlichtyngowa

2 123,00

Rządowy Program 5000+

5 000,00

Rządowy Program 5000+

5 000,00

zakupiono 4 szt. ubrań
specjalnych, 3 pary butów
strażackich, 3 pary butów
gumowych, 4 szt. hełmu
pożarniczego, 2 szt. ubrań
koszarowych, 3 szt. latarek
kątowych
Zakupiono 7 kpl. mundurów
wyjściowych
Zakupiono namiot, agregat,
1 mundur wyjściowy

OBÓZ MDP
W dniach od 28.07.2019 r. – 06.08.2019 r. ośmioro dzieci (członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej) z terenu Gminy Szlichtyngowa wypoczywało i szkoliło się z zakresu wiedzy przeciwpożarowej
na Stanicy Harcerskiej w Lginiu. Obóz przeznaczony był dla dzieci w wieku 11-16 lat. Organizatorem
obozu było OSP Wschowa. Partycypacja Gminy Szlichtyngowa to kwota 2 640,00 zł.
10. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SZLICHTYNGOWEJ
a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołany został Uchwałą Nr I/1/91 Rady Gminy
i Miasta Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 1991 r. (ze zm.) a obowiązujący statut Zakładu został
nadany Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. (ze zm.).
b) Na dzień 31.12.2020 r. Zakład zatrudniał 16 pracowników, w tym pracowników zmianowych
obsługujących stacje uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków całodobowo, 365 dni w roku:
a) 4 pracowników biurowych;
b) 4 pracowników działu wodociągów;
c) 7 pracowników działu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;
d) 1 pracownik do utrzymania porządku i czystości.
c) Zakład jest wyposażony m.in. w 2 ciągniki, 3 przyczepy, cysternę asenizacyjną o pojemności 3,5 m 3,
3 samochody osobowe, koparko-ładowarkę, przenośny agregat prądotwórczy, pilarki do cięcia
drewna, przecinarkę, pompę przenośną ssawną, rozsiewacz motyl, myjkę HD, kosy: bijakową
i rotacyjną, kosy spalinowe, zadymiarkę.
d) Działalność statutowa zakładu obejmuje m.in.:
a) Gospodarkę wodociągową w obrębie dwóch stacji uzdatniania wody.


SUW w Górczynie: Wybudowany w roku 1975, posiada dwa ujęcia wody, zasila w wodę pitną
miejscowości: Szlichtyngowa, Górczyna, Puszcza, Dryżyna, Wyszanów. Stacja ta została
wyremontowana w roku 2010 i zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym
może produkować średnio 1384,4 m3/dobę. Stacja uzdatnia wodę na jednym stopniu filtrów
zamkniętych odżelaziaczy w liczbie 4 sztuk i posiada zbiornik retencyjny dwukomorowy na
wodę uzdatnioną o pojemności 100 m3.
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SUW w Starych Drzewcach: wybudowany w roku 1976, kompleksowo zmodernizowany
w 2018 roku, posiada dwa ujęcia wody, zasila w wodę pitną miejscowości: Stare Drzewce,
Nowe Drzewce, Małe Drzewce, Gola, Zamysłów. Stacja ta została przebudowana
i zmodernizowana w roku 2018 i zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym
może produkować średnio 379 m3/dobę. Stacja uzdatnia wodę na dwóch stopniach filtracji:
pierwszym, otwartym, złożonym z 4 filtrów odżelaziaczy i drugim, zamkniętym, złożonym
z 3 filtrów zamkniętych odmanganiaczy. Stacja ta została wyposażona w dwa zbiorniki
retencyjne na wodę uzdatnioną: nowy o pojemności 200 m3 (obecnie eksploatowany) oraz
stary rezerwowy dwukomorowy o pojemności 100 m3.
Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 58,49 km, na którą składają się trzy
sieci wodociągowe. Dwie z nich obsługiwane są przez ZGKiM w Szlichtyngowej, natomiast
wodociąg w miejscowościach Jędrzychowice i Kowalewo obsługiwany jest przez Zakład Usług
Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Struktura wiekowa wodociągów plasuje się w przedziale
od 30–70 lat w 71%, od 10–30 lat – 20% a zaledwie 9% to sieć wodociągowa najmłodsza do
10 lat. Struktura materiałowa sieci wodociągowej jest bardzo zróżnicowana i składa się z rur:
PVC, cementowo-azbestowe, żeliwo, stal, PE.
Liczba awarii na sieci wodociągowej SUW Górczyna wyniosła 10, natomiast na sieci
wodociągowej SUW Stare Drzewce wyniosła 2.
Stopień zwodociągowania Gminy Szlichtyngowa wynosi 99%.
Sukcesywnie u odbiorców wymieniane są wodomierze główne w systemie radiowego
odczytu. Aktualnie zainstalowanych jest 205 urządzeń tego typu. W 2019 roku zamontowano
143 nowych wodomierzy.

b) Gospodarkę ściekową w obrębie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Gminy Szlichtyngowa.




Oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w 2004 r. i jest to oczyszczalnia
mechaniczno – biologiczna o przepustowości średnio dobowej 985 m3. Składa się z części
mechanicznej obejmującej komorę odgazowania, sito oraz piaskownik pionowy. Część
biologiczna składa się z komory beztlenowej, dwóch komór nitryfikacji/denitryfikacji,
osadnika wtórnego, komory recyrkulacji. Powstający komunalny osad jest stabilizowany na
ciągu składającym się z komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego, zbiornika
pośredniego, prasy, silosu wapna oraz płyty kompostowej. Obecnie oczyszczalnia ścieków
wymaga pilnego remontu i modernizacji celem utrzymania jej w ruchu i dostosowania do
stale zmieniających się wymogów prawnych użytkowania tego typu obiektów, m.in. wymiany
wymaga uzbrojenie reaktora biologicznego, modernizacja ciągu mechanicznego, konieczna
jest budowa drugiego osadnika wtórnego, wymiana na nową lub gruntowny remont
przepompowni ścieków surowych, remont zbiornika wyrównawczego-pośredniego osadnika
wtórnego, modernizacja ciągu osadowego oraz całego systemu monitoringu pracy
oczyszczalni ścieków.
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej ma długość 77,78 km i posiada 26 przepompowni ścieków.
Odbierane są nią ścieki z 11 miejscowości: Szlichtyngowy, Górczyny, Puszczy, Dryżyny,
Wyszanowa, Zamysłowa, Goli, Starych Drzewiec, Nowych Drzewiec, Jędrzychowic,
Kowalewa. Jedyną miejscowością Gminy Szlichtyngowa bez sieci kanalizacji sanitarnej są
Małe Drzewce. Na terenie Gminy Szlichtyngowa część sieci kanalizacji sanitarnej jest
eksploatowana przez ZGKiM w Szlichtyngowej łącznie z 20–toma przepompowniami ścieków,
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za wyjątkiem instalacji zlokalizowanej w miejscowościach Jędrzychowice i Kowalewo,
w której skład wchodzi m.in. 6 przepompowni ścieków, które są eksploatowane przez Zakład
Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Sieć kanalizacji sanitarnej jest instalacją stosunkowo
młodą stopniowo budowaną i oddawaną do eksploatacji głównie w latach 2005 – 2011.
Jednak mimo zaledwie 15-letniego okresu eksploatacji przepompownie ścieków wykazują tak
silny stopień wyeksploatowania, iż wymagają natychmiastowej wymiany armatury
wewnętrznej, pomp i części elektrycznej. Większość awarii na SUW jest spowodowanych
wrzucaniem przez mieszkańców odpadów stałych, które blokują pracę urządzeń
kanalizacyjnych.
Stopień skanalizowania Gminy Szlichtyngowa wynosi 97%.

c)







Administrowanie mieszkaniami komunalnymi (stan na 31.12.2019 r.)
Liczba lokali komunalnych wynosi 44, o łącznej powierzchni 2026,76 m2;
Liczba lokali użytkowych wynosi 4, o łącznej powierzchni 276,14 m2;
Liczba budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem wynosi 28;
Liczba budynków, w których Gmina jest właścicielem wynosi 3;
Większość ww. budynków została wybudowana przed 1939 rokiem;
Większość ww. budynków wymaga remontów dachów, kominów, orynnowania, elewacji, itp.

W 2019 roku oprócz napraw i bieżących konserwacji (konserwacja instalacji elektrycznej,
kompleksowy przegląd kominiarski wszystkich kominów wraz z usunięciem nieprawidłowości)
wykonano:






Remont łazienki w mieszkaniu wraz z wymianą grzejnika przy ul. Rynek 30/5, zakupiono
drzwi wejściowe;
Remont budynku przy ul. Wolności 2 – renowacja dachu, wymiana rynien, uzupełnienie
brakującego tynku na ścianie frontowej wraz z gzymsem podrynnowym, kominem oraz
ścianami ogniomurka;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Rynek 35;
Remont tarasu przy ul. Dworcowej 5.

Substancja mieszkaniowa Gminy Szlichtyngowa
Lp. Ogółem Ilość mieszkań
Budynki
komunalnych
w całości
stanowiące
własność
Gminy
1
Miasto
34
0
2
Wieś
10
3
44
3

Budynki
stanowiące
współwłasność
Gminy

Powierzchnia
mieszkań
komunalnych
2
[m ]

Ilość lokali
użytkowych

Lokale
użytkowe
2
[m ]

27
1
28

1518,43
508,33
2026,76

4
4

276,14
276,14

d) Administrowanie 3 cmentarzami komunalnymi:
 Górczyna:
o liczba grobów ogółem – 718
o liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 9
o liczba przeprowadzonych pogrzebów – 31
o liczba przeprowadzonych ekshumacji – 3
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 Jędrzychowice:
o liczba grobów ogółem – 252
o liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 1
o liczba przeprowadzonych pogrzebów – 7
o liczba przeprowadzonych ekshumacji – 0
 Gola:
o liczba grobów ogółem – 189
o liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 5
o liczba przeprowadzonych pogrzebów – 4
o liczba przeprowadzonych ekshumacji – 0.
e) Prowadzenie gminnego Przytuliska dla zwierząt bezdomnych.
Na dzień 31.12.2019 r. w przytulisku przebywało 7 psów. Zwierzęta te są w dobrym stanie,
pod stałą opieką weterynarza (odrobaczanie, sterylizacja, leczenie). Zakład zachęca do adopcji
psów poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej. W 2019 roku przekazano do
schroniska w Głogowie 1 psa. Znaleziono nowe domy dla 3 psów przebywających w przytulisku,
natomiast 3 psy zostały odebrane przez swoich właścicieli. Przytulisko otrzymało ok. 55 kg karmy
pochodzącej ze zbiórek szkolnych i darowizn.
f)

Utrzymanie czystości i porządku zgodnie ze zleceniem Gminy Szlichtyngowa i inne usługi
komunalne.

Prace wykonywane były przez 1 pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony oraz
sezonowo przez 10 pracowników w ramach prac społeczno – użytecznych w miesiącach od
01 marca do 21 listopada po 10 godzin w tygodniu oraz 3 pracowników zatrudnionych w ramach
prac publicznych od 15 kwietnia do 15 października w pełnym wymiarze czasu pracy.
Prace obejmują m.in. sprzątanie ulic, parków, drobne prace remontowe infrastruktury
gminnej, obsługę imprez i uroczystości gminnych, nasadzenia i pielęgnację zieleni miejskiej,
podlewanie, wykaszanie, mycie wiat przystankowych, usuwanie odpadów, naprawa dróg
gminnych, prace remontowe i konserwacyjne na terenie Gminy, współpraca z innymi
jednostkami m.in. strażą pożarną i policją.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa prowadzi swoją działalność, jako instytucja kultury
od 2 styczna 2006 roku, wpis do rejestru instytucji kultury Gminy Szlichtyngowa – księga rejestrowa nr 1,
wpis nr 1.
Stan sieci bibliotecznej w 2019r.:



Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa Filia Stare Drzewce.
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Kadra:
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa zatrudnione są 4 osoby – łączna ilość etatów
3,25; w Filii w Starych Drzewcach zatrudniona jest jedna osoba – łączna ilość etatów 0,5.
Dane statystyczne:
Czytelnicy zarejestrowani:
Razem 592 czytelników, w tym:



BPMiG Szlichtyngowa 416;
Filia Stare Drzewce 176.

Wypożyczenia książek na zewnątrz:
Razem 8 822, w tym:




BPMiG Szlichtyngowa 4 596;
Filia Stare Drzewce 4 226;
LEGIMI – e-booki: 867 wypożyczeń.

Udostępnienia na miejscu:
Razem 172, w tym:



BPMiG Szlichtyngowa 105;
Filia Stare Drzewce 67.

Liczba odwiedzin:
Razem: 5 070, w tym:
Liczba odwiedzin w wypożyczalni:



BPMiG Szlichtyngowa 2116;
Filia Stare Drzewce 798.

Liczba odwiedzin w czytelni:



BPMiG Szlichtyngowa 2 045;
Filia Stare Drzewce 111.

Zakup książek:
Zakupiono 657 vol., w tym:



BPMiG Szlichtyngowa – 477 pozycji książkowych;
Filia Stare Drzewce – 180 pozycji książkowych.
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Najważniejsze imprezy kulturalno-edukacyjne przeprowadzone przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Szlichtyngowa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

„Bo ferie nie muszą być nudne...” - okres ferii zimowych.
Lekcja biblioteczna - 01.02.2019 r.
Spotkania z podróżnikami – 18.02, 1.04, 13.05, 27.09, 23.10, 13.11
Czytelnik roku 2018 – 19.02.2019 r.
„Żuraw w przestworzach” – 06.03.2019 r.
„Dzień czytania Tolkiena” - 25.03.2019 r.
Warsztaty wielkanocne – 11.04.2019 r.
Dzień Praw Autorskich – 26.04.2019 r.
Tydzień Bibliotek pod hasłem „#Biblioteka” - 8-15.05.2019 r.
Projekt „THE KINO” - Biblioteka zorganizowała 9 seansów filmowych dla uczniów z naszej gminy.
Wakacje z Biblioteką... - wakacje 2019 r.
Film „Kresy” - 04.07.2019 r.
Narodowe czytanie – 07.09.2019 r.
Spotkanie autorskie z Elżbietą Ciporą – 20.09.2019 r.
Baczyński – 18.09.2019 r.
Spotkanie z listonoszem – 15.10.2019 r.
Dary dla Fundacji – 13.11.2019 r.
Spotkanie autorskie z Edytą Świętek – 18.11.2019 r.
Wieńce na opuszczone groby – listopad 2019 r.
Andrzejki w Klubie Seniora – 28.11.2019 r.
Pasowanie na czytelnika – 28.11.2019 r.
Weterynarz – 03.12.2019 r.
Warsztaty bożonarodzeniowe – 11.12.2019 r., 13.12.2019 r.
Wspólne kolędowanie – 17.12.2019 r.
Konkurs na najładniejszą choinkę.
Mała książka, wielki człowiek.
Dyskusyjny Klub Książki.
Cała Polska czyta dzieciom.

Dofinansowanie:
Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych w kwocie 4 623,00 zł. Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej
w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu
liczby czytelników.
Kody do e-booków:
Przy współpracy z Miejską Biblioteką w Zielonej Górze oraz konsorcjum Legimi, udostępniano naszym
czytelnikom darmowy dostęp do e-booków. W roku 2019 skorzystano z dostępu do 867 pozycji książek
w formie e-booków.
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Wystawy okolicznościowe:













„Czesław Niemen – 15. rocznica śmierci i 80. rocznica urodzin”;
„Juliusz Kossak – 120. rocznica śmierci, 195. rocznica urodzin”;
„Kobiety w literaturze”;
„Międzynarodowy dzień książki dla dzieci”;
„Święto Konstytucji 3. Maja”;
„Książka na wakacje”;
„2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”;
„Wanda Chotomska – 90. rocznica urodzin”;
„Narodowe Święto Niepodległości”;
„Olga Tokarczuk – Polska Noblistka”;
„Książka na święta”;
„Zofia Nałkowska – 65. rocznica śmierci i 135. rocznica urodzin” i wiele innych.

11. INFORMACJE DODATKOWE
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul Głogowska 1 (parter) w 2019 roku działał Punkt
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkt otwarty został na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy
Gminą Szlichtyngowa a Starostwem Powiatowym we Wschowie, a porady prawne były finansowane ze
środków Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem Starostwa.
WZNOWIENIE POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH
Z dniem 15 grudnia 2019 r. reaktywowane
zostały połączenia kolejowe na trasie Leszno –
Głogów. Uruchomiono 6 par pociągów z Leszna do
Głogowa, w tym dwa kursy do Zielonej Góry.
Wznowienie połączenia kolejowego ułatwiło
komunikację, szczególnie uczniom dojeżdżającym
do szkół. W ramach przywrócenia połączeń
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum
Realizacji Inwestycji – Region Zachodni zrealizowało zadanie inwestycyjne pn.: „Prace na linii kolejowej nr
14 na odcinku Leszno – Głogów” w ramach zadania „Zwiększenie przepustowości wybranych linii
kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych”.
Wykonano prace polegające na: ustawieniu wiaty dla podróżnych na stacji Stare Drzewce, modernizacji
peronu nr 2 wraz z wykonaniem przejścia między peronami umożliwiające poruszanie się osób
niepełnosprawnych oraz ustawieniu tablic informacyjnych.
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W ramach zadania przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Leszno – Głogów zaplanowano
do wykonania następujące prace:







wymiana szyn i podkładów na dł. 6,98 km;
modernizacja peronów na przystankach:
Lasocice, Wschowa, Stare Drzewce,
Głogówko;
zabudowa kabla TFK;
modernizacja 2 przepustów;
roboty w branży telekomunikacyjnej.

DOTACJA DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WE WSCHOWIE
W 2019 roku Gmina Szlichtyngowa udzieliła dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie
Wlkp. z przeznaczeniem na zakup oznakowanego motocykla służbowego dla Zespołu Ruchu Drogowego
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. W dniu 16 września 2019 r. zostało
podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Szlichtyngowa a Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie
Wlkp. dot. udzielenia pomocy w wysokość 2 000,00 zł.
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