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1. WSTĘP
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Z satysfakcją przedstawiam „Raport o stanie Gminy
Szlichtyngowa za 2020 rok”. Przedkładam go Radzie Miejskiej
Szlichtyngowa oraz Mieszkańcom, jako podsumowanie
działalności samorządu w roku 2020. Jest to już trzeci tego
rodzaju dokument przygotowany na mocy art. 28aa ustawy z
dnia 8 stycznia 1990 r. o samorządzie gminnym 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.
W poniższym Raporcie zebrano podstawowe informacje,
dane statystyczne, a także analizy i zestawienia, które mogą
być dla Państwa użyteczne i ciekawe. Informacje zawarte w
raporcie pozwolą Państwu zapoznać się z efektami dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz i
dla dobra Gminy Szlichtyngowa i jej Mieszkańców.
Mimo trudnego, ubiegłego roku, w którym przyszło nam zmagać się z pandemią koronawirusa, żyć
i pracować z pewnymi ograniczeniami, to patrząc wstecz bez wątpienia można powiedzieć, że udało się
zrealizować wspólnymi siłami wszystkie plany i zamierzenia. Wykonaliśmy bardzo wiele zadań, inwestycji
i remontów oraz pozyskaliśmy wiele środków zewnętrznych na ich realizację.
Z lektury Raportu dowiecie się Państwo, że niemal w stu procentach wykonane zostały zadania
zaplanowane w funduszach sołeckich poszczególnych wsi, poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców
inwestując w budowę nowego oświetlenia czy dowieszając oprawy oświetleniowe, przeprowadzono
remonty i niezbędne naprawy w świetlicach wiejskich, zakupiono laptopy dla naszych uczniów służące do
nauki zdalnej oraz pomoce dydaktyczne, pozyskano ponad trzy miliony złotych dofinansowania,
ukończono remont ul. Pułaskiego w Szlichtyngowie. Praca wykonana w 2020 roku będzie przynosiła efekty
również w latach kolejnych, gdyż wiele działań czy dotacji dotyczy przyszłych okresów rozliczeniowych.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w codzienną pracę na rzecz
Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w tym wielu aktywnym Mieszkańcom, radnym Naszej Gminy, sołtysom,
stowarzyszeniom i organizacjom działającym na naszym terenie a także pracownikom urzędu oraz
gminnych jednostek organizacyjnych, jak również wszystkim instytucjom i osobom wykazującym tak dużo
dobrej woli, aby nas wspierać.
Z przyjemnością przekazuję Państwu „Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok”.
Zapraszam do jego lektury.
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 4 921 mieszkańców, zamieszkuje ją ok. 13% ogółu ludności
powiatu. Gmina stanowi 16% powierzchni powiatu i 1% powierzchni województwa.

Rysunek 1 Terytorium Gminy Szlichtyngowa 1

Powierzchnia Gminy:

99,74 km2

Gęstość zaludnienia w Gminie: 51 osób/km2
W ogólnej liczbie mieszkańców (4 921) – 50,17% stanowią kobiety, a 49,83% stanowią mężczyźni.
Gmina Szlichtyngowa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8 osób. W 2020 roku urodziło się
52 dzieci przy 56 zgonach.
Ludność według płci i grup wiekowych przedstawia poniższy wykres:

1

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Szlichtyngowa
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WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Organem stanowiącym Gminy Szlichtyngowa jest Rada Miejska Szlichtyngowa, która liczy
15 radnych).
Przy Radzie Miejskiej Szlichtyngowa w 2020 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 – 5 osób:
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.
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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:
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)
2)
3)
4)
5)

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa;
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej;
Zakład Budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej;
Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa;
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, zlikwidowany z dniem 31 stycznia 2021 r. na mocy Uchwały Nr
XXI/164/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej Gminy Szlichtyngowa pod nazwą „Zespół Świetlic w Szlichtyngowej”.
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
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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;
− współpraca 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.
Stowarzyszenie 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 2020 rok został przyjęty przez Radę Miejską Szlichtyngowa
w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/110/19 „Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy
Szlichtyngowa”. Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzone zostały sześcioma uchwałami Rady
Miejskiej i 33 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło ogółem 27.138.533,85 zł, co stanowi
104,41% planu po zmianach, w tym:
✔ dochody bieżące

w wysokości

24.289.160.85 zł

✔ dochody majątkowe

w wysokości

2.849.373,00 zł

Największy udział w dochodach stanowiły dochody z tytułów:
1) różne rozliczenia – 34,40%
2) rodzina – 29,25 %
3) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27,88%

Udział dochodów budżetu:
27 138 533,85 zł
10%
29%

dochody własne

subwencje

37%

24%

dotacje i środki
przeznaczone na cele
bieżące
dochody majątkowe

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło ogółem 23.524.242,93 zł, co stanowi
89,02% planu po zmianach, w tym:
✔ wydatki bieżące

w wysokości

23.207.525,40 zł

✔ wydatki majątkowe

w wysokości

316.717,53 zł
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Udział wydatków budżetu:
23 524 242,93zł
1,35%

bieżące
majątkowe

98,65%

Największy udział w wydatkach ogółem budżetu Gminy Szlichtyngowa w 2020 roku stanowiły wydatki
dotyczące następujących obszarów:
1) zadań z zakresu: Oświata i wychowanie – 34,79%
2) zadań z zakresu: Rodzina – 34,35%
3) zadań z zakresu: Administracja publiczna – 8,53%
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęło się nadwyżką budżetu.
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota wykonania na
31.12.2020 r.
Dochody wykonane ogółem
27 138 533,85 zł
Wykonanie wydatków ogółem
23 524 242,93 zł
Wynik budżetowy za 2020 rok - nadwyżka
3 614 290,92 zł

1
2

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok zostało
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa (BIP) – Zarządzenie
Nr 27/21 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok.

POZIOM WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ICH UDZIAŁ W BUDŻECIE GMINY
Wykonanie wydatków w 2020 roku wg rodzajów
Lp.

Wyszczególnienie

1
2

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Razem wydatki

Plan wydatków
po zmianach
25 122 489,06 zł
1 303 149,00 zł
26 425 638,06 zł
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Wykonanie
Wykonanie
wydatków
%
23 207 525,40 zł
92,38
316 717,53
24,30
23 524 242,93 zł
89,02

POZIOM ZADŁUŻENIA
Wskaźnik zadłużenia stanowi 17,88% do dochodów wykonanych za 2020 rok. Dokonano wykupu
obligacji komunalnych E13 w kwocie 800 000,00 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 2020 roku
długoterminowych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 166 715,84 zł, wydatki
z tytułu poręczeń stanowią kwotę 40 910,23 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 1 220 034,07 zł. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek
oraz koszty obsługi długu publicznego do wykonanych dochodów kształtuje się na wysokości 4,50%.
Realizacja
2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

5 031 107,57 zł

400 000,00 zł

500 000,00 zł

600 000,00 zł

853 824,34 zł

1 053 318,23 zł

-

Koszt obsługi długu

194 553,88 zł

175 550,00 zł

181 836,37 zł

189 365,89 zł

166 715,84 zł

-

Ogólna spłata
zadłużenia

594 553,88 zł

675 550,00 zł

781 836,37 zł

1 043 190,23 zł

1 220 034,07 zł

-

Zobowiązania wg
umów
Spłata zadłużenia

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POWIERZCHNIA GRUNTÓW GMINY SZLICHTYNGOWA
1. Użytki rolne
–120,3974 ha, w tym:
- grunty rolne
– 62,2846 ha
- sady
–
0,4034 ha
- łąki trwałe
– 12,3197 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 – 41,8261 ha, w tym:
- tereny mieszkaniowe
– 2,5015 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
–
176,3444 ha, w tym:
- drogi
– 174,1030 ha
- tereny kolejowe
–
0,1194 ha
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych – 1,9796 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: 356,9800 ha
W wyniku zmian, stan na dzień 31.12.2020 r. obniżył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,8810 ha.
WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO WG JEDNOSTEK
Wartość mienia komunalnego wg jednostek przedstawia się następująco:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Stan na dzień 31.12.2020 r. [zł]
24 504 283,72
2 371 231,53
7 195,47
794 307,85
767 900,89
4 050 428,96
38 525 816,56
14 307,20
70 035 472,18

Wzrost/spadek [zł]
24 025,38
-16 385,82
0,00
0,00
0,00
87 848,00
-37 654,32
0,00
58 833,24

Ogółem wartość majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o kwotę 58 833,24 zł.
Złożyły się na to m.in. inwestycje dotyczące: wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym
im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, remont dachu w Zespole Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej
oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wyszanowie.
Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Jednostka
ZGKiM Szlichtyngowa
Zespół Świetlic
Biblioteka Publiczna
SP Stare Drzewce
SP Jędrzychowice
ZPE w Szlichtyngowej
UMiG Szlichtyngowa
MGOPS Szlichtyngowa
Razem
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Kwota [zł]
46 325,00
3 336,82
14 414,67
1 830,00
2 631,09
16 289,71
38 847,46
11 395,64
135 070,39

4. KULTURA I SPORT
IMPREZY I WYDARZENIA
1) 19.01.2020 r. – IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
W dniu 19 stycznia 2020 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbył się IV Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek. W przeglądzie wystąpiło ponad 80 artystów z następujących jednostek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Chór Parafialny „Magdalenki” z Zamysłowa pod kierownictwem pana Adama Krenca,
Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej grupa „Sówki A i B”,
Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach: „Kolędnicy Wędrownicy”,
Hubert Wernicki reprezentujący Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej,
Alicja Fartuszyńska zgłoszona przez Świetlicę Wiejską w Wyszanowie,
Milena Izydorczyk ze Świetlicy Wiejskiej w Zamysłowie,
Schola w Szlichtyngowej „Aniołki Boże”,
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach reprezentowana przez
Zuzannę Wesołowską oraz grupę „Świąteczne Nutki”.

2) 25.01.2020 r. – XVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd
W dniu 25 stycznia 2020 r. w Centrum Kulturalno-Sportowym w Witoszycach (pow. górowski) odbył
się XVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd. Organizatorem konkursu byli: Zespół - Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kresowiak”. Sponsor strategiczny OSI
POLAND FOODWORKS w Chróścinie. Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szlichtyngowie brali udział w tym konkursie.
Szkołę Podstawową w Szlichtyngowie reprezentowała Kinga Onufrej z klasy IIIb, która śpiewała
kolędę „Blask nad Judeą”, natomiast klasy starsze reprezentował uczeń klasy VIIb Hubert Wernicki, który
zaśpiewał pastorałkę „Cudowny piękny świat”.
W konkursie brali udział uczniowie z 21 placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego,
wielkopolskiego i lubuskiego.
3) 19.02.2020 r. – Jubileusz Złotych Godów małżeństwa
W dniu 19 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi jubilatami, którzy obchodzili
Złote Gody Małżeństwa. Ten piękny jubileusz obchodziło 6 par. W dowód społecznego uznania dla
trwałości małżeństwa i rodziny, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda na mocy ustawy
z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach przyznał naszym jubilatom Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Mają one kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej
strony widnieje napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, z drugiej zaś strony – dwie srebrzyste róże.
Dekoracji par dokonała Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa w obecności Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
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4) 20.02.2020 r. – Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież zapobiega pożarom" - pod takim hasłem odbyła się 20 lutego 2020 r. w Świetlicy Miejskiej
w Szlichtyngowej kolejna edycja gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Celem
turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania
na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych
I grupa - klasy IV-VI oraz II grupa - klasy VII-VIII. W turnieju tym udział wzięło 22 uczniów. Turniej składał
się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
5) 01.03.2020 r. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W niedzielę 1 marca w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyły się gminne obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość została uświetniona przez uczniów Szkoły Podstawowej im.
Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach, którzy zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny pt.:
„Jest tylko jedna prawda, bez kłamstw wykrętnych”. Po występie artystycznym został rozstrzygnięty
I Gminny Konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Na konkurs wpłynęło ponad
70 prac plastycznych. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
6) 11.03.2020 r. – Dzień Sołtysa
11 marca obchodzony był Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej Okazji w Urzędzie Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej zorganizowano spotkanie z sołtysami z Gminy Szlichtyngowa. W trakcie spotkania
Zastępca Burmistrza Pan Błażej Rajman wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Anną Zalewską
wyrazili słowa uznania i podziękowania za trud i wysiłek włożony w wykonywanie pracy sołtysa oraz za
zaangażowanie w podejmowanie i realizację działań służących rozwojowi Sołectw oraz całej Gminy.
Wszyscy Sołtysi otrzymali drobne upominki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy kawie i torcie.
7) 03.05.2020 r. – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
O godzinie 11:00 przez Proboszcza ks. Jana Sobolewskiego odprawiona została Msza Św. w Kościele
Parafialnym w Szlichtyngowie w intencji Ojczyzny oraz za zdrowie Mieszkańców i ustanie epidemii. Ze
względu na bezpieczeństwo oraz wprowadzone obostrzenia we Mszy Św. uczestniczyła ograniczona liczba
osób. Po Mszy Św. delegacje Powiatu Wschowskiego i Gminy Szlichtyngowa, przy zachowaniu zasad
bezpieczeństwa, złożyły symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem pamięci na Rynku
w Szlichtyngowie.
8) 07.07.2020 r. – spotkanie z zawodniczkami Klubu Virtus Szlichtyngowa
W dniu 07 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa odbyło się spotkanie Burmistrz Miasta
i Gminy z zawodniczkami Klubu Virtus Szlichtyngowa, które na przełomie czerwca i lipca zajęły wysokie
4 miejsce w XX Młodzieżowym Pucharze Bałtyku w Siatkówce Plażowej. Spotkanie było okazją do rozmów
o pasji do siatkówki, trudach turniejów oraz podziwiania zdobytych medali, pucharów i dyplomów.
W podziękowaniu za wysokie osiągnięcia sportowe Burmistrz wręczyła zawodniczkom listy gratulacyjne i
książkę naszej noblistki Olgi Tokarczuk pt. „Księgi Jakubowe”. W podziękowaniu za opiekę nad
zawodniczkami także trener otrzymał książkę o tematyce sportowej.
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9) 15.08.2020 r. – Poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II w Szlichtyngowej
Dnia 15 sierpnia 2020 r. w Święto Wniebowzięcia NMP, w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz w roku
setnych urodzin Naszego Wielkiego Rodaka Papieża św. Jana Pawła II została odprawiona Msza
św. dziękczynna połączona z odsłonięciem i poświęceniem pomnika św. Jana Pawła II, który stanął na placu
kościelnym. Papież na pomniku przedstawiony jest w geście błogosławieństwa, którego jakby udziela
mieszkańcom, w drugim ręku natomiast trzyma pastorał papieski, czyli ferulę. Na cokole pomnika
umieszczono napisy:
•
•

słowa św. Jana Pawła II „Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka,
który jest obok nas”.
oraz słowa wdzięczności Mieszkańców: ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, NAJWIĘKSZY Z POLAKÓW,
W DZIEJACH NASZEJ OJCZYZNY, PAPIEŻU PRZEŁOMÓW, RODZINY I MIŁOSIERDZIA, W 100-TNĄ
ROCZNICĘ URODZIN, WDZIĘCZNI PARAFIANIE”.

Kamień Węgielny wmurowano dnia 25 lipca. W skrytce znalazły się certyfikat oraz fragment skały z dróżki
kalwaryjskiej, po której chodził papież Polak.
Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Proboszcz Jan Sobolewski. We Mszy wzięły udział poczty sztandarowe:
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlichtyngowej.
W uroczystości udział wzięli wierni miejscowej parafii: z Dryżyny, Górczyny, Szlichtyngowy, Wyszanowa
i Zamysłowa oraz przedstawiciele samorządu: Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus, Przewodnicząca
Rady Miejskiej Anna Zalewska wraz z przybyłymi radnymi oraz sołtysi: Wioleta Adamczyk z Wyszanowa,
Mariusz Grochmal z Dryżyny, Wioletta Jakubiak z Zamysłowa. Po uroczystej Mszy św. wszyscy obecni
przeszli na plac kościelny, gdzie nastąpiło poświęcenie pomnika i uroczyste odsłonięcie, którego dokonali
ks. Proboszcz Jan Sobolewski i Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus. Po poświęceniu przedstawiciele
społeczności gminnej: delegacja samorządowa, Koła Parafialnego Nazaret oraz wdzięczni parafianie złożyli
pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze.
10) 22.08.2020 r. – Msza Święta dziękczynna za zebrane polony
Msza św. dziękczynna odbyła się w dniu 22 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30 w kościele pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Goli. Msza była celebrowana przez księdza proboszcza Leszka Okpisza. Muzyczną oprawę mszy
św. zapewnił chór „Lutnia” z Siedlnicy. Na początku mszy św. Starostowie Dożynek: pani Barbara Bielewicz
oraz pan Zdzisław Masternak wnieśli chleb dożynkowy, a sołectwo Gola wieniec dożynkowy. Wieniec
wykonany został z kłosów, przekazanych przez wszystkich sołtysów gminy Szlichtyngowa. Reprezentował
więc plony zebrane z pól całej ziemi szlichtyngowskiej. Podczas mszy św. sołtysi wszystkich sołectw
ofiarowali dary ołtarza: warzywa, nabiał, owoce, wino, pieczywo, miód, truskawki, drób, pieczarki, grzyby,
ryby i wędliny. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus ofiarowała wino mszalne,
winogrona oraz olej do świec. Tuż po zakończeniu mszy św. uczestnicy zebrali się obok kościoła na
uroczystości wręczenia i podzielenia chleba. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu dostojnych gości m.in.:
radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa pani Małgorzata Gośniowska-Kola, Starosta Wschowski pan Andrzej Bielawski, Przewodnicząca
Rady Powiatu Wschowskiego pani Jolanta Denesiuk, radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa na czele
z Przewodniczącą Rady panią Anną Zalewską oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
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11) 01.09.2020 r. – 81 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
1 września, przypadła 81 rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Szlichtyngowa Błażej Rajman wraz z Panią Skarbnik Dorotą Raczycką złożyli kwiaty pod obeliskiem
na Rynku w Szlichtyngowej. Symboliczne złożenie kwiatów i zapalenie znicza stanowiło hołd dla tych
wszystkich, którzy oddali życie broniąc wolności i niepodległości Polski, którzy dla naszego dziś, oddali
swoje jutro.
12) 14.10.2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej
W Dniu Edukacji Narodowej, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa spotkała się z dyrektorami
placówek oświatowych z terenu Naszej Gminy: Panią Martą Krawczyk, Panią Czesławą Świercz i Panem
Danielem Miką. Burmistrz Miasta i Gminy złożyła podziękowania dyrektorom za opiekę nad uczniami,
codzienną pracę w edukacji i wychowywanie młodego pokolenia. Skierowała także życzenia zdrowia
i wytrwałości w tym wymagającym i odpowiedzialnym zawodzie. Na ręce dyrektorów wręczyła nagrody,
kwiaty oraz pisemne podziękowania, adresowane także do grona pedagogicznego oraz pracowników
administracji i obsługi, za trud włożony w jak najlepsze funkcjonowanie każdej szkoły.
13) 11.11.2020 r. – Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
Dnia 11 listopada, w 102 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się w Szlichtyngowej
obchody Narodowego Święta Niepodległości, które miały wymiar symboliczny. Obchody rozpoczęły się
o godz. 11:00 uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą w kościele parafialnym w Szlichtyngowej
celebrował ks. proboszcz Jan Sobolewski. Drugim punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości
było złożenie przez Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczącą Rady Miejskiej wraz z radnymi
symbolicznych wiązanek kwiatów i zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II. Następnie delegacja udała się pod
obelisk na Rynku w Szlichtyngowej, gdzie również złożyła kwiaty oraz zapaliła symboliczny znicz.
Dopełnieniem obchodów 11 listopada było wspólne odśpiewanie hymnu Polski w ramach akcji
„Niepodległa do hymnu”. Tymi skromnymi gestami oddano hołd tym wszystkim, którym zawdzięczamy
niepodległą Polskę.
14) 24.11.2020 r. – Flaga Polski w Twoim obiektywie – konkurs fotograficzny
Aby uczcić Święto Narodowe 11 listopada Urząd Miasta i Gminy ogłosił konkurs fotograficzny pt. „Flaga
Polski w Twoim obiektywie” w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-15 lat, 16 i więcej. Do konkursu
wpłynęło 18 prac. Celem konkursu było propagowanie działań związanych z eksponowaniem flagi
Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnienie wiedzy, jak prezentować barwy narodowe Polski oraz
uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w każdej grupie
wiekowej wyłoniono laureatów I, II i III miejsca oraz przyznano 9 wyróżnień. Nagrody książkowe oraz
pamiątkowe dyplomy zostały dostarczone uczestnikom konkursu indywidualnie.
15) 23.12.2020 r. – Kartka Bożonarodzeniowa – konkurs plastyczny
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano konkurs pn.: „Kartka Bożonarodzeniowa” dla dzieci i
młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat i 10-14 lat. Do konkursu wpłynęło 39 bardzo pięknych,
pomysłowych i ciekawych prac, wykonanych w różnorodnej technice. Prace charakteryzowały się dużą
oryginalnością i starannością wykonania. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej ze
Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej i kształtowanie postaw
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szacunku do tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki Bożonarodzeniowej. Nagrody dla
zwycięzców oraz wyróżnionych w postaci gier planszowych oraz pamiątkowe dyplomy zostały dostarczone
indywidualnie.
16) 30 grudnia 2020 r. – Wręczenie medali z okazji 30-lecia samorządu (1990-2020)
Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej dnia 30 grudnia 2020 r. Burmistrz Jolanta Wielgus wraz
z Przewodniczącą Rady Miejskiej Anną Zalewską wręczyły medal z okazji 30-lecia Samorządu, w ramach
uznania za dotychczasową pracę na rzecz społeczności Gminy Szlichtyngowa Pani Irenie Fartuszyńskiej oraz
Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Szlichtyngowa, który odebrał działacz Klubu pan Radosław
Kubiś. Medale zostały przygotowane i przyznane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
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 ogólnorozwojowe 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. W 2020 roku dokonano renowacji
murawy boiska i pozyskano nowy zestaw nawadniający.
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−

−
−
−

−
−

−

−

−

−

−

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 marca 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.
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 wykonana w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy.
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. W 2020 roku rozbudowano plac
zabaw i siłownię zewnętrzną.
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. W 2020 roku przy boisku zamontowano piłkochwyt.
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. W 2020 roku na boisku zamontowano 5 ławek.
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. W 2020 roku uzupełniono kostkę brukową dzięki
czemu powstał parkiet do tańczenia.
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 2020 roku zamontowano 2 kosze do gry w piłkę koszykową oraz doposażono plac
zabaw o 3 dodatkowe elementy, tj. zestaw sprawnościowy, karuzelę i huśtawkę bocianie gniazdo.

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 nordicwalking.
Na terenie Puszczy znajduje się strzelnica sportowa, którą użytkuje Klub Strzelecki „Muszkiet”
w Szlichtyngowej. Stowarzyszenie utrzymuje wzorowy stan strzelnicy oraz organizuje zawody strzeleckie,
nawet o zasięgu wojewódzkim.
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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
Dryżyna

Rodzaj
plac zabaw, betonowy stół do tenisa stołowego
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,
siłownia zewnętrzna
plac zabaw i siłownia
plac zabaw i siłownia, betonowy stół do tenisa
stołowego
plac zabaw
plac zabaw, siłownia
plac zabaw
betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw i elementy siłowni zewnętrznej,
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 prowadził działalność kulturalną: zajęcia dla dzieci i młodzieży,
organizacja imprez kulturalnych, wynajem świetlic dla mieszkańców.
Zespół Świetlic posiadał 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 dwie osoby na niepełne etaty: 1/4 i 2/5 Ponadto Zespół zatrudnia na
podstawie umów zleceń 8 opiekunów świetlic.
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ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC
Sołectwo
Zamysłów

Wyposażenie świetlicy
zmywarka uniwersalna z
funkcją wyparzania z
dozownikiem płynu
myjącego, koszem,
podstawą do zmywarek
oraz płynami do mycia i
nabłyszczania
żaluzje pionowe

Ilość szt. / kpl.
1 szt.

4 szt.
Razem

Jędrzychowice

karnisze do głównej sali
skrzynki balkonowe
bateria do
zlewozmywaka

4 szt.
4 szt.
1

ogrzewacze elektryczne,
wentylatory wyciągowe
koszo-popielnica

Nowe Drzewce

Stare Drzewce

garnki, naczynia
Meble, zmywarka pod
zabudowę,
zlewozmywak

730,62 zł

1

89,00 zł
819,62 zł

1 kpl.
1 kpl.

krzesła świetlicowe Boss14

472,00 zł
5.528,00 zł

Razem

6.000,00 zł

Razem

1.500,00 zł
1.500,00 zł
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Kuchnia gazowo-elektryczna
FINLUX

1

2.499,99 zł
Razem

Szlichtyngowa

tablice korkowe
Kolumna i kable do sprzętu
nagłaśniającego
rolety okienne

materiały związane z
funkcjonowaniem klubu
szafa wg projektu
(200x300x72)
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2.499,99 zł

7 szt.
1 kpl.

438,09 zł
1.001,90 zł

1 kpl.

1.000,00 zł
2.439,99 zł

Razem
Wyszanów

386,36 zł

po 2 szt.

Razem
Małe Drzewce

3.260,00 zł
8.938,26 zł
239,96 zł
68,40 zł
78,00 zł

Razem
Kowalewo

Kwota
5.678,26 zł

-

581,83 zł

1

3.200,00 zł

Razem
Gola

szafa biurowa zamykana z
zamkiem, kolor olcha
moskitiery białe

3.781,83 zł

1

534,00 zł

2

249,99 zł
783,99 zł

Razem
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W 2020 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
2020 rok uchwalony Uchwałą Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 listopada 2019 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.

W roku 2020 wydatkowano dotacje w następujący sposób:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Lp.
1.

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie na Rzecz
Aktywizacji wsi Przy Szkole
w Jędrzychowicach

2.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem
przy Szkole Podstawowej w Starych
Drzewcach

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”
w Starych Drzewcach

4.

Stowarzyszenie na Rzecz
Aktywizacji wsi Przy Szkole
w Jędrzychowicach

5.

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji
wsi Kowalewo i Jędrzychowice
„Wiejskie Horyzonty”

6.

Uczniowski Klub Sportowy
„Szlichtyngowianka”

Nazwa zadania
Sport to zdrowie – każdy to powie.
Stowarzyszenie zorganizowało plac
zabaw podwórkowych oraz odbyło się
jego uroczyste otwarcie (dzień zabaw
podwórkowych)
Mama, tata i ja – sport łączy pokolenia.
Stowarzyszenie doposażyło plac zabaw
oraz zorganizowało spotkanie
integracyjne na placu.
Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla
uczniów. Klub zorganizował wyjazdy na
zawody sportowe, zajęcia rekreacyjnosportowe oraz szkolny dzień sportu.
Sport to zdrowie – zajęcia sportoworekreacyjne dla emerytów.
Stowarzyszenie zorganizowało
jednodniowe spotkanie sportoworekreacyjne dla osób w wieku
emerytalnym.
Żyj zdrowo – wyglądaj bombowo.
Stowarzyszenie zorganizowało zajęcia
sportowe oraz zakupiło sprzęt do
ćwiczeń.
Propagowanie lekkiej atletyki na terenie
miasta i gminy Szlichtyngowa. Klub
organizował treningi lekkiej atletyki dla
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Kwota [zł]
3 655,94

7 000,00

3 000,00

4 002,93

1 323,01

2 549,99

7.

Stowarzyszenie Nasza Wieś Gola

8.

Zarząd Powiatowy Liga Obrony
Kraju

9.

Stowarzyszenie Miejski Klub
Sportowy „Orzeł" Szlichtyngowa

10.

Klub Strzelecki Muszkiet

11.

Grupa Virtus

dzieci i młodzieży szkolnej oraz zakupił
sprzęt koszący i piłki.
Wspieranie kultury fizycznej.
Stowarzyszenie zakupiło i zamontowało
bramki i siatki do piłki nożnej.
Rozwijanie umiejętności sportowych
poprzez strzelectwo. Organizacja
przeprowadziła zawody strzeleckie m.in.
o Puchar Burmistrza MiG Szlichtyngowa,
o Puchar Prezesa LOK Szlichtyngowa,
„Memoriał Andrzeja RatajczakaMilarczyka”, z okazji Święta
Niepodległości RP, z okazji „Święta
Wojska Polskiego”, „Szlichtyngowska Liga
Strzelecka”, o Puchar Starosty Powiatu
Wschowskiego, „Turniej Mieszkańców
MiG Szlichtyngowa” oraz współudział w
organizacji i przeprowadzeniu
Wojewódzkiego Krosu Strzeleckiego.
Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych gry w piłkę nożną na terenie
miasta Szlichtyngowa. Klub prowadził
drużyny w rozgrywkach ligowych LZPN
Zielona Góra: drużynę młodzików oraz
drużynę seniorów w klasie „A”.
Działalność obejmowała treningi, mecze
sparingowe oraz mecze ligowe.
Poszerzenie oferty sportoworekreacyjnej i szkoleniowej dla
mieszkańców miasta i gminy
Szlichtyngowa poprzez: zakończenie
adaptacji pomieszczeń strzelnicy
pneumatycznej, zabezpieczenie strzelnicy
kulowej w Puszczy (bezpieczeństwo),
organizacja turniejów, zakup broni
pneumatycznej na strzelnicę, stroje
sportowe dla reprezentacji z logiem
Miasta i Gminy Szlichtyngowa i klubu.
Klub zabezpieczył strzelnicę w Puszczy
oraz zakupił broń pneumatyczną.
Propagowanie aktywnych form spędzania
wolnego czasu poprzez działalność klubu
piłki siatkowej dziewcząt powołanego
przy stowarzyszeniu. Organizacja
przeprowadzała treningi oraz
uczestniczyła w turniejach towarzyskich,
mistrzostwach województwa i szczeblach
centralnych w piłce siatkowej plażowej.
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1 415,00

3 300,00

22 900,00

6 299,87

5 700,00

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Lp.
1

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

Nazwa zadania
Działalność profilaktyczna w zakresie
rehabilitacji zdrowia, wypoczynku i
integracji. Organizacja zorganizowała
wyjazd do Mrzeżyna oraz zakupiła
paczki świąteczne dla seniorów.

Kwota [zł]
2 500,00

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

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji wsi
Przy Szkole
w Jędrzychowicach

Nazwa zadania
Wakacje z Kulturą. Stowarzyszenie
zorganizowało dwudniowe
warsztaty malarskie, grę
terenową, dwudniowe zajęcia
rekreacyjne oraz konkurs
fotograficzny.

Kwota [zł]
2 800,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
Lp.
1

Nazwa organizacji
Koło Parafialne Nazaret

2

Stowarzyszenie Nasza Wieś Gola

Nazwa zadania
W jedności siła. Organizacja
zorganizowała 3 pokazy filmowe
przybliżające tematykę i
wartości chrześcijańskie.
Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji,
rozwój społeczności lokalnej.
Organizacja zorganizowała dwa
spotkania dot. „Kobietaniezgłębiona tajemnica”, „Baw
się z Mikołajem”.
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Kwota [zł]
1 900,00

1 662,42

5. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
REMONT ULICY PUŁASKIEGO W SZLICHTYNGOWEJ
W dniu 21 grudnia 2020 roku zakończyły
się prace budowlane polegające na remoncie ulicy
Pułaskiego w Szlichtyngowej, w ramach realizacji
zadania
wieloletniego
pn.:
„Wykonanie
dokumentacji
projektowej
i remont
dróg
gminnych
ulicy
Ogrodowej
i Pułaskiego
w miejscowości
Szlichtyngowa
w systemie
zaprojektuj i wybuduj”. Do dnia 31.08.2020 r.
zakończyły się prace projektowe w ramach
podpisanej z Wykonawcą umowy, a ich koszt to
kwota 98.400,00 zł. W ramach zadania wykonane
zostały następujące prace: wymiana sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków,
w tym montaż studni wodomierzowych typu
Hydro – Terminal, wymiana sieci kanalizacji
deszczowej, wykonanie podbudowy drogi,
ułożenie trzech warstw asfaltu, w tym ostatniej
warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno –
asfaltowej SMA, szczelnej, „cichej” i odpornej na działanie czynników zewnętrznych. Wykonano także
prace brukarskie. Z kostki betonowej „starobruk wielkopolski” wykonane zostały chodniki po obu stronach
drogi oraz zjazdy na posesje. Zamontowano znaki pionowe, wymalowano przejścia dla pieszych i inne linie
poziome. Ulica Pułaskiego została przywrócona do użytku w dniu 30 grudnia 2020 r. zgodnie z projektem
stałej organizacji ruchu. Wykonawcą robót była firma „BRUKPOL” s.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich.
Realizacja zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy
Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj” dofinansowana
jest z rządowego programu „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 1.332.368,00 zł. Koszt całkowity
to kwota 2.397.600,00 zł.
NOWY
PLAC
ZABAW
W JĘDRZYCHOWICACH

I

SIŁOWNIA

ZEWNĘTRZNA

NA

BOISKU

SPORTOWYM

Wykonano zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw
i siłowni zewnętrznej w m. Jędrzychowice”. Prace
polegały na montażu dodatkowych urządzeń placu zabaw
i siłowni
zewnętrznej
na
boisku
sportowym
w Jędrzychowicach. Plac zabaw wzbogacił się o takie
elementy zabawowe jak:
−
−
−

karuzela,
huśtawka ważka,
zjeżdżalnia.
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W ramach siłowni zewnętrznej zamontowano niżej wymienione urządzenia:
−
−
−
−

biegacz z pylonem i orbitrekiem,
ławka z pylonem i prostownikiem pleców,
wyciąg górny z pylonem i urządzeniem - wyciskanie siedząc,
wioślarz z pylonem i prasą nożną.

Urządzenia dostarczyła i zamontowała firma Croquet Sp. z o.o. z Mirkowa. Wartość realizacji zadania to
kwota 33.049,42 zł. Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w wysokości 29.744,00 zł.
REMONTY W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W SZLICHTYNGOWEJ
Dnia 27 kwietnia 2020 r. odebrano prace polegające na remoncie dachu na budynku przylegającym
do sali gimnastycznej oraz budynku kotłowni Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.
Zakres prac obejmował: zagruntowanie starego podłoża i nalepienie nowej papy termozgrzewalnej wraz
z wymianą rynien oraz obróbkę blacharską. Wykonawcą robót była firma Usługi Dachowe Piotr Czyczyk
z siedzibą w Serbach. Koszt wykonania robót wyniósł 69.998,00 zł. Ponadto w budynku kotłowni
Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej dokonano wymiany pieca
centralnego ogrzewania. Wartość tego zadania to kwota 12.250,00 zł.
PRACE REMONTOWE W BUDYNKU BIBLIOTEKI PRZY SZKOLE PODS TAWOWEJ W STARYCH
DRZEWCACH
Wyremontowano
pomieszczenia
Biblioteki
znajdującej się przy Szkole Podstawowej im. Danuty
Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Prace
remontowe
prowadzone
były
w okresie
wakacyjnym. W ramach zadania wymieniona
została
instalacja
elektryczna,
położono
przedścianki z regipsów, ułożono nowe podłogi
z paneli i płytek, wyremontowano toalety oraz
pomalowano wszystkie pomieszczenia. Jedno
z pomieszczeń służy najmłodszym uczniom z klasy
„0” Szkoły Podstawowej, dla których przygotowano
przytulne miejsce do osiągania sukcesów w nauce.
W drugim pomieszczeniu zgodnie z pierwotnym
przeznaczaniem znajduje się Biblioteka, która służy
zarówno uczniom jak i mieszkańcom.
Wykonawcą prac była firma „TOM-PEX” Tomasz
Słodyka z Konradowa przy współpracy z elektrykiem
p. Dariuszem Markiewiczem. Całkowita wartość zadania
wyniosła 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało ze
środków finansowych zabezpieczonych w budżecie
szkoły na 2020 rok.
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PRACE REMONTOWE W BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
Wraz z końcem roku w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Szlichtyngowa zakończono prace związane z
polepszeniem warunków funkcjonowania biblioteki.
Prace remontowe polegające na wydzieleniu
dodatkowego pomieszczenia przeprowadzone zostały
przez
firmę
„Techplast”
z
siedzibą
w Szlichtyngowej, prace te obejmowały: montaż,
zabudowę ścianek wykonanych z profili aluminiowych
z bezpiecznym szkłem. Wartość prac to kwota 14.500,00
zł. Dokonano również wymiany oświetlenia, prace te
zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowe „ELPROFO” z siedzibą w Kowalewie, za kwotę
3.500,00 zł. Zakończono również trzeci, ostatni etap wymiany regałów bibliotecznych (6 szt.). Zamówienie
zostało zrealizowane przez Zakład Stolarski Daniel Kiziak z Leszna za kwotę 5.246,00 zł.
SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SZKÓŁ
W 2020 roku Gmina Szlichtyngowa przystąpiła do
rządowych programów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+.
W pierwszej edycji rządowego programu Zdalna Szkoła
pozyskano dofinansowanie w kwocie 59.999.80 zł, za
które zakupiono 34 laptopy. Z programu Zdalna Szkoła+
otrzymano dofinansowanie w kwocie 53.726,40 zł.
i zakupiono 28 laptopów. Otrzymane dofinansowanie
przez gminę Szlichtyngowa w obu odsłonach programu to
kwota 113.726,20 zł. Zakupiony sprzęt okazał się bardzo
pomocny uczniom w nauce zdalnej. Umożliwia kontakt
z nauczycielami, udział we wspólnych zajęciach on-line
oraz realizację podstawy programowej w odpowiednich warunkach.
Ilość laptopów przekazanych szkołom:
Nazwa szkoły

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+

Razem

7

8

15

9

10

19

18

10

28

34

28

62

Szkoła Podstawowa
w Jędrzychowicach
Szkoła Podstawowa im. Danuty
Siedzikówny „Inki” w Starych
Drzewcach
Zespół Placówek Edukacyjnych
w Szlichtyngowej
Razem

26

TABLETY OD MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w
Szlichtyngowej
otrzymała
Szkolny
Pakiet
Multimedialny. Na pakiet składa się 25 szt. tabletów,
które pomagają uczniom w realizacji zdalnego nauczania
oraz dwie tablice multimedialne. Każdy z tabletów ma etui
z klawiaturą i włączoną usługę transmisji danych
internetowych do wykorzystania do końca roku
szkolnego. Szkolne Pakiety Multimedialne były
przygotowane przy współpracy z Cyfryzacja KPRM i NASK PIB (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
– Państwowy Instytut Badawczy), w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Z rąk
Ministra Edukacji i Nauki pana Przemysława Czarnka zestawy odebrał Dyrektor Szkoły pan Daniel Mika na
spotkaniu w dniu 3 grudnia 2020 r.
POMOCE DYDAKTYCZNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH DRZEWCACH
Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie
na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Danuty
Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych. Wniosek
Gminy Szlichtyngowa złożony 24 kwietnia 2020 r. do
Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
został rozparzony pozytywnie. Gmina otrzymała
dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł. Uczniowie szkoły na lekcjach fizyki, chemii, geografii i biologii,
będą korzystać z pomocy dydaktycznych między innymi takich jak: modele narządów wewnętrznych
człowieka, globusy, jezdne modele doświadczalne, modele atomów, model silnika prądu stałego i
zmiennego, monitor interaktywny Avtek, tablice pierwiastków, model układu słonecznego, waga
elektroniczna, mikroskop. Dostawcą sprzętu była firma EDUKARIUM z Bydgoszczy. Zadanie zostało
zrealizowane do 20 grudnia 2020 r.
ŚRODKI NA ZAKUP SPRZĘTU DLA NAUKI ZDALNEJ DLA NAUCZYCIELI
Gmina
Szlichtyngowa
otrzymała
kwotę
26.500,00
zł
subwencji
oświatowej
z przeznaczeniem na zakup przez nauczycieli sprzętu pomocnego w prowadzeniu zajęć w trybie nauki
zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciel prowadzący kształcenie na odległość mógł
otrzymać 500,00 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych,
oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.
W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach z dofinansowania skorzystało 12 nauczycieli, w Szkole
Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach – 15 nauczycieli, a w Zespole Placówek
Edukacyjnych w Szlichtyngowej – 20 nauczycieli.
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PRACE REMONTOWE W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
W 2020 roku przeprowadzono niezbędne prace
remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy tj.
dokonano wymiany 4 okien na południowej elewacji wraz
z
parapetami
wewnętrznymi
i
zewnętrznymi
w pomieszczeniach nr 11 i 12. Zadanie wykonała firma
Zakład Stolarski NOMI Mirosław Nowak z Brenna,
za kwotę: 16.851,00 zł. Ponadto w ramach inwestycji
wykonano również: obróbkę okien zaprawą cementowowapienną oraz pomalowano wnęki (ościeży) farbami
emulsyjnymi na kolor biały – prace te zostały wykonane
we własnym zakresie.
Ponadto zakończono prace polegające na wymianie starych, zniszczonych schodów w budynku
Urzędu Miasta i Gminy. Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, osadzenie elementów nośnych i osadzenie
podstopnic i stopnic z drewna jesionowego. Prace ukończono 17 grudnia 2020 r., a ich wartość to kwota
14.883,00 zł. Wykonawcą była firma Stolarstwo Krzysztof Firlej z siedzibą w Brennie.
NOWY PODJAZD PRZED REMIZĄ OSP GOLA
Dnia 9 października 2020 r. zakończone zostały
prace polegające na remoncie podjazdu do remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli. Była to kontynuacja
prac rozpoczętych w roku 2019. W 2020 roku wykonano
prace polegające na skuciu starego podjazdu
betonowego oraz ułożeniu na podsypce nowych płyt
betonowych typu „jumbo”, które wypełnione zostały
kruszywem. Wykonawcą prac był Zakład Ciesielsko –
Transportowy z Wijewa. Remont podjazdu był możliwy
dzięki pozyskaniu przez jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goli dofinansowania z Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie
7.000,00 zł oraz przy wsparciu Gminy Szlichtyngowa
w kwocie 2.000,00 zł.
Nowy podjazd umożliwia szybszy wyjazd strażaków do akcji, a co za tym idzie zaoszczędzenie kilku
minut, które podczas nagłego zdarzenia mogą okazać się kluczowe dla podjęcia szybkich działań
ratowniczych.
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SYSTEM SELEKTYWNEGO ALARMOWANIA
W 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Goli
pozyskała dofinansowanie z Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ze środków
rezerwy celowej w wysokości 5.500,00 zł, na realizację
zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki
ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego”. Pozyskana dotacja
przeznaczona została na zakup systemu selektywnego
alarmowania. Montaż systemu wykonała firma JAREX
z Legnicy. Za pomocą tego systemu na zasadzie radiowego
przesyłania sygnału o niebezpiecznym zdarzeniu przez dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej we
Wschowie, włącza się syrena alarmowa w remizach OSP. Równocześnie zamontowany terminal wysyła
wiadomość sms na telefony komórkowe do strażaków o potrzebie wyjazdu do akcji. Wdrożenie tego
systemu przyczyniło się do poprawy gotowości bojowej strażaków oraz bezpieczeństwa w naszej Gminie.
Całkowita wartość zadania to kwota 9.900,00 zł. Brakująca kwota w wysokości 4.400,00 zł pokryta została
ze środków budżetu Gminy.
NOWA POSADZKA W REMIZIE OSP WYSZANÓW
Pod koniec 2020 roku zakończył się remont
posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wyszanowie. Zakres wykonanych prac obejmował:
rozłożenie folii budowlanej, ułożenie dylatacji
obwodowych, rozłożenie zbrojenia, wylanie betonu i jego
rozciągnięcie i wyprofilowanie w poziomie, zasypanie
betonu utwardzaczem, maszynowe zatarcie betonu na
gładko, impregnacja posadzki oraz nacięcie dylatacji
i wypełnienie masą dylatacyjną. Nową posadzkę wykonała
firma PROGRESS Cezary Wrzaskowski z Leszna. Całkowity
koszt prac wyniósł 15.500,00 zł. Remont był możliwy
dzięki pozyskanej dotacji przez OSP Wyszanów w
wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Rolników oraz wsparciu Gminy
Szlichtyngowa w kwocie 5.500,00 zł.
ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMÓW PRZECIWWŁAMANIOWYCH
W dniu 07 listopada 2020 dokonano zakupu i montażu dwóch systemów antywłamaniowych, co
przyczyni się do zabezpieczenia remiz przed włamaniem i potencjalną kradzieżą sprzętu. Systemy
alarmowe zostały zamontowane w remizie OSP Gola oraz w budynku przy ul. Głogowskiej gdzie
garażowany jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy z OSP Szlichtyngowa. Montażu systemu
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alarmowego dokonała firma F.H.U. Dawid Guliński z Gostynia. Wartość zakupu i montażu to kwota
7.840,00 zł, po 3.920,00 zł na każdą jednostkę OSP.
ZAKUP ŁAWEK I STOJAKA NA ROWERY
W październiku 2020 r. Gmina Szlichtyngowa
zakupiła i zleciła montaż dwóch ławek, kosza na śmieci
oraz stojaka na rowery przy placu zabaw w miejscowości
Stare Drzewce. Dostawcą była firma REKORD
z Konstantynowa Łódzkiego. Wartość zakupu urządzeń to
kwota 1.817,94 zł. Montażu dokonali pracownicy Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej
w Szlichtyngowej za kwotę 350,00 zł. Ponadto w ramach
funduszu sołeckiego wsi Stare Drzewce zakupiono
dodatkowo ławkę oraz dwa kosze na śmieci, które zamontowane zostaną we wskazanym przez
mieszkańców miejscu w 2021 roku.
ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW
W miejscowości Górczyna przy zapleczu
sportowym zamontowano piłkochwyt o wymiarach:
długość 16,0 m, wysokość 4,0 m. Wykonawcą prac była
firma ROMI Sport z Dąbrówki, która wykonała zadanie za
kwotę 4.734,96 zł. Zadanie zrealizowano w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Górczyna.

RENOWACJA MURAWY BOISKA
Wiosną 2020 r. przeprowadzono prace związane
z
renowacją
murawy
boiska
sportowego
w Szlichtyngowej. W pierwszym etapie w miesiącu marcu
zakres prac obejmował wykonanie następujących
zabiegów: usunięcie kopców kreta, wertykulację,
piaskowanie oraz szczotkowanie murawy, aerację
wgłębną, nawożenie murawy, dosianie trawy. W drugim
etapie w miesiącu czerwcu wykonano oprysk środkiem
chwastobójczym i środkiem grzybobójczym oraz
ponownie nawożenie. Przeprowadzone zabiegi zdecydowanie poprawiły stan murawy boiska. Prace
wykonała firma Centrum Sportu Amatorskiego Patryk Skrzypczyk z siedzibą w Legnicy. Ich koszt to kwota
18.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa.
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ZAKUP SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO DLA MIEJSKIEGO K LUBU SPORTOWEGO „ORZEŁ”
SZLICHTYNGOWA
Dnia 09 listopada 2020 r. zakupiono system
nawadniający składający się z dwóch wózków
samojezdnych deszczujących, 2 kpl. węży o długości
100 m oraz dwóch wózków na węże. System ten został
zakupiony przez Gminę Szlichtyngowa, w ramach
pozyskanego
dofinansowania
z
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze w naborze z zakresu kultury fizycznej i turystyki –
nawadnianie boisk piłkarskich, w formie dotacji celowej.
Dostawcą sprzętu była firma Pierrot-Polska Sp. z o.o.
z Ustronia. Całkowity koszt realizacji zadania to 14.966,64 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego – 11.224,98 zł, wkład własny Gminy 3.744,66 zł. Zakupiony zestaw jest
wykorzystywany do podlewania murawy boiska piłkarskiego, na którym trenują i rozgrywają mecze
zawodnicy MKS „Orzeł” Szlichtyngowa.
NOWA WIATA PRZYSTANKOWA W ZAMYSŁOWIE
Na zlecenie Gminy Szlichtyngowa w Zamysłowie
stanęła nowa wiata przystankowa w ciągu drogi
powiatowej nr 1009F przy posesji nr 60. Zdemontowano
dwie stare i zniszczone wiaty i w ich miejsce stanęła jedna
nowa, o szerokości 4m, wykonana z profili stalowych,
z dachem pokrytym poliwęglanem komorowym dymnym,
ze ścianami wypełnionymi szybami hartowanymi. Na
tylnej ścianie zamontowana jest drewniana ławka, a na
prawym słupku kosz na śmieci. Dostawę wiaty i jej montaż
wykonała firma A2HM Trade Sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego. Wartość zadania, tj. prace
demontażowe, zakup, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej wylewki
betonowej to kwota 9.369,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi
Zamysłów w kwocie 4.000,00 zł, pozostała kwota pokryta została z budżetu gminy.
ROZBIÓRKA BUDYNKU PO BYŁEJ REMIZIE W JĘDRZYCHOWICACH
W sierpniu 2020 r. zakończyły się prace rozbiórkowe budynku po dawnej remizie OSP
w Jędrzychowicach, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 179, który znajdował się w złym stanie
technicznym i stwarzał zagrożenie. Wykonawcą robót była firma MARSZYM – Zakład Budowlano –
Transportowy Marcin Jęśkowiak z Brenna. Wartość zadania to kwota 2.999,99 zł.
ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY ŚWIETLICY W ZAMYSŁOWIE
W grudniu 2020 roku zakończyły się prace związane z rozbiórką budynku gospodarczego
znajdującego się za świetlicą wiejską w Zamysłowie na działce o numerze ewid. 301. Wykonawcą robót
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była firma MARSZYM – Zakład Budowlano Transportowy Marcin Jęśkowiak z Brenna. Wartość wykonanych
robót to kwota 5.715,11 zł, na którą składała się kwota rozbiórki budynku w wysokości 2.999,99 zł oraz
odbiór odadów porozbiórkowych w kwocie 2.715,12 zł. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego
wsi Zamysłów w kwocie 5.000,00 zł, pozostała kwota sfinansowana była z budżetu Gminy.
REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH
KLIMATYZACZJA W
JĘDRZYCHOWICACH

ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ

W

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zakończono prace
związane z montażem klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej
w Jędrzychowicach. Zamontowano 4 klimatyzatory: trzy
na sali oraz jeden w kuchni. Zamontowane urządzenia nie
tylko chłodzą powietrze w upalne dni, ale także usuwają z
niego nadmiar wilgoci, zaś jesienią mogą zapewnić
dodatkowe ogrzewanie. Klimatyzacja znacząco poprawiła
komfort przebywających w świetlicy osób, podniosła
także standard podczas organizacji spotkań i zebrań
wiejskich, zajęć kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez
okolicznościowych. Wykonawcą prac była firma Systemy
Grzewcze Serwis Marek Machowski ze Wschowy, która
dostarczyła klimatyzatory oraz wykonała prace związane
z ich montażem. Wartość wykonanych prac to kwota
14.990,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach
środków z funduszu sołeckiego wsi Jędrzychowice.
PRACE REMONTOWE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOWALEWIE
W dniu 19 marca 2020 r. dokonano odbioru prac
remontowych w świetlicy wiejskiej w Kowalewie. Zakres
robót obejmował remont sufitu na dużej sali: demontaż
starego sufitu, wykonanie nowego podwieszanego sufitu
z ułożeniem izolacji poziomej (wełna), położenie farby
gruntującej, szpachlowanie i malowanie. Wartość prac
wyniosła 27.836,00 zł i została sfinansowana ze środków
Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej. Remont wykonała
firma Tom-Pex Tomasz Słodyka.
Równolegle były przeprowadzane prace związane z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia
we wszystkich pomieszczeniach świetlicy. Wykonano dwie nowe tablice rozdzielcze, położono nowe
okablowanie. Zamontowano nowe gniazdka elektryczne i włączniki świateł w miejscach umożliwiających
swobodny dostęp i efektywne sterowanie oświetleniem. W toaletach zamontowano przepływowe
ogrzewacze wody oraz wentylację mechaniczną.
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Prace wykonała firma Leszek Szymański „EL-TIM”. Prace te zostały sfinansowane z funduszu
sołeckiego wsi Kowalewo w kwocie: 10.000,00 zł.
Świetlica zyskała nowy podwieszany sufit z
nowoczesnym
oświetleniem
energooszczędnym
w technologii LED. Zastosowane ocieplenie sufitu wełną
znacznie zwiększyło efektywność systemu grzewczego.
Istotnym elementem prac remontowych była wymiana
instalacji elektrycznej.
Ponadto Mieszkańcy sołectwa Kowalewo aktywnie
włączyli się w dalsze prace w świetlicy. Społecznie wykonali szpachlowanie i malowanie ścian sali, kuchni i
korytarza.
PRACE REMONTOWE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAMYSŁOWIE
W listopadzie 2020 r. zakończyły się prace
remontowe w świetlicy w Zamysłowie. Wymieniono
drzwi między salą a korytarzem. Zakres robót obejmował:
demontaż starych oraz montaż nowych drzwi między salą
a korytarzem wewnątrz świetlicy, pomalowanie ściany
wokół drzwi oraz uzupełnienie płytek w korytarzu.
Ponadto dokonano wymiany pękniętych płytek przed
wejściem do świetlicy oraz naprawy opierzenia kominów
dymnych i wentylacyjnych. Prace były finansowane
z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów – 3.830,00 zł oraz środków Zespołu Świetlic – 3.320,00 zł.
WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH DRZEWCACH
W świetlicy w Nowych Drzewcach dokonano
wymiany okien w liczbie 3 szt. Stare, drewniane okna
zastąpiono nowoczesnymi oknami w kolorze złoty dąb
z
wywietrznikami,
parapetami
wewnętrznymi
i zewnętrznymi. Znacznej poprawie uległa izolacja cieplna
i dźwiękowa budynku. Wymiana okien finansowana była
z funduszu sołeckiego sołectwa Nowe i Małe Drzewce
w kwocie 5.308,00 zł. Dostawę i montaż wykonała firma
„Świat Okien” ze Wschowy.
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WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W MAŁYCH DRZEWCACH
W roku 2020 do świetlicy wiejskiej w Małych Drzewcach zakupiono komplet mebli kuchennych,
zmywarkę pod zabudowę oraz zlewozmywak za kwotę 5.528,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach
funduszu sołeckiego.
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY ŚWIETLICY W NOWYCH
DRZEWCACH
Przeprowadzono niezbędne prace na budynku gospodarczym przylegającym do świetlicy wiejskiej
w Nowych Drzewcach polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego. Prace wykonała firma
Zakład Dekarsko-Blacharski Franciszek Giertych ze Wschowy. Wartość prac to kwota 2.100,00 zł. Zadanie
sfinansowane było z funduszu sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł, pozostała kwota pokryta została z budżetu
Gminy.
PRACE REMONTOWE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOLI
W dniu 21 grudnia 2020 roku zakończono prace
remontowe w świetlicy w Goli. Zakres prac obejmował:
skucie starego tynku z komina i odrestaurowanie komina
na nowo, zamontowanie odbiornika wody do rury
spustowej oraz wyrównanie kostki na chodniku,
zamontowanie rury w posadzce oraz połączenie z rurą
spadową odbierającą wodę z dachu i wymiana spękanych
płytek posadzkowych na powierzchni 6 m2 i na stopniach
na powierzchni 3 mb, zamontowanie zabezpieczenia
3 kominów opierzeniem z blachy, wyczyszczenie oraz
zabezpieczenie środkami drewno-chronnymi drewnianej
konstrukcji dachowej nad wejściem do sali, montaż kratek wentylacyjnych na kominach. Prace zostały
sfinansowane ze środków Zespołu Świetlic w kwocie 6.400,00 zł., także na placu za świetlicą w Goli
uzupełniono kostkę brukową na powierzchni 23 m2 za kwotę 4.309,00 zł.
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WYMIANA DRZWI I OKNA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYCH DRZEWCACH
W Świetlicy Wiejskiej w Starych Drzewcach zostały
wymienione drzwi wejściowe frontowe prowadzące do korytarza
w świetlicy oraz drzwi wejściowe boczne, które prowadzą od razu
na salę. Wymieniono także małe okno wychodzące na podwórze.
Zmieniło się także oblicze wewnątrz budynku, ponieważ
wymieniono troje drzwi wewnętrznych: z korytarza do łazienki,
z korytarza na salę oraz z korytarza do pomieszczenia przed
kuchnią. Zadanie w kwocie 12.408,00 zł zostało zrealizowane
w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Drzewce.

OZNAKOWANIE BUDYNKÓW ŚWIETLIC
Wszystkie budynki świetlic w naszej gminie
zostały oznaczone nowymi tablicami. Na tablicy widnieje
napis „Gmina Szlichtyngowa” z herbem Szlichtyngowy
oraz nazwa odpowiedniej świetlicy. Koszt to kwota
531,00 zł. Wykonawcą tablic była firma Algraf ze
Wschowy.
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
SZLICHTYNGOWA – UL. DWORCOWA
Na ulicy Dworcowej w Szlichtyngowie, wzdłuż
osiedla domków jednorodzinnych wybudowane zostało
oświetlenie uliczne. Zakres inwestycji obejmował
wykonanie dokumentacji projektowej, budowę szafki
oświetlenia ulicznego i podziemnej linii kablowej
o długości 410 m oraz montaż 10 słupów oświetleniowych
z oprawami ledowymi Philips BGP282 LED109-4S/740
DM11 o mocy 67W każda. Zastosowane zostały słupy
firmy Elmonter o wysokości 8 m posadowione na
betonowym fundamencie, a długość wysięgników wynosi
1,5 m. Zadanie to wykonała firma ENEA Oświetlenie Kościan. Zostało ono sfinansowane ze środków
budżetu gminy a jego wartość to kwota 96.122,14 zł.
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DOWIESZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
W 2020 roku dowieszone zostały oprawy
oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych
w Goli, Wyszanowie, Nowych i Małych Drzewcach.
W Goli nowa oprawa oświetliła drogę gminną, dojazdy do
posesji oraz plac zabaw. W Małych Drzewcach natomiast
zamontowana została w pasie drogi gminnej o nr ewid.
działki 242. W Wyszanowie oprawa oświetleniowa
została zamontowana przed mostem na rzece Barycz.
Zadania w Goli, Wyszanowie i Małych Drzewcach
zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego
ww. miejscowości:
- Dowieszenie oprawy w Goli przy posesji
nr 15 – 3.626,04 zł,
- Dowieszenie oprawy w Wyszanowie – 1.353,00 zł,
- Dowieszenie oprawy w Małych Drzewcach – 1.353,00 zł.
Na zlecenie Gminy Szlichtyngowa prace wykonała firma
ENEA Oświetlenie Kościan.
Dowieszono także oprawę oświetleniową w Nowych Drzewcach, w pasie drogi gminnej o nr ewid.
działki 256. Z tego tytułu Gmina nie poniosła żadnych kosztów.
MONTAŻ LAMP SOLARNYCH
W 2020 zakupiono i zamontowano dwie lampy
solarne zasilane energią słoneczną i wiatrową w Górczynie
i Starych Drzewcach. W Górczynie lampa solarna
zamontowana została na ulicy Zamysłowskiej (działka
ewid. nr 114/5), natomiast w Starych Drzewcach nowo
zamontowana lampa solarna doświetla plac zabaw
(działka ewid. nr 194/7). Wykonawcą zadania była firma
EL-TIM Leszek Szymański z siedzibą w Górczynie. Wartość
inwestycji wyniosła 18.500,00 zł brutto. W ramach
zadania zamontowano lampy solarne typu Hybryda
50/270/90. Charakterystyka urządzenia: moc żarówki LED
lampy solarnej 20-50 W; słup oświetleniowy – wysokość
źródła światła 6m; typ akumulatora – żelowy; pojemność
akumulatora min. 1x120Ah; moc panelu 1x270Ah; moc
turbiny 90W; czujnik zmierzchowy; system ściemniania;
programator czasu pracy.
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DOKUMENTACJE PROJEKTOWE
W 2020 roku zlecono opracowanie następujących dokumentacji z myślą o realizacji zadań w latach
kolejnych:
DROGA PROWADZĄCA NA CMENTARZ W JĘDRZYCHOWICACH
Dnia 31 marca 2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn.: „Remont drogi w Jędrzychowicach” na odcinku 550 mb. Dokumentacja obejmowała remont
chodników, nawierzchni drogi oraz remont kanalizacji deszczowej. Wykonawcą prac była firma AS Biuro
Projektów i Nadzoru mgr inż. Adam Strzeszyński z siedzibą w Zielonej Górze. Wartość zadania to kwota
30.135,00 zł.
ULICA ŁĄKOWA W SZLICHTYNGOWEJ
Dnia 27 kwietnia 2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn.: „Remont ulicy Łąkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową w Szlichtyngowej” na odcinku 371
mb. Projekt opracowała firma AS Biuro Projektów i Nadzoru mgr inż. Adam Strzeszyński z siedzibą
w Zielonej Górze. Wartość zadania to kwota 9.700,00 zł.

DROGI NA OSIEDLU LEŚNYM W GÓRCZYNIE
Dnia 13 listopada 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania
projektu zmian o budowę zjazdów do posesji wraz z chodnikami, wykonanie projektu stałej organizacji
ruchu, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Budowa nawierzchni i systemu
odwadniającego ulic Świerkowej, Sosnowej, Morelowej, Wierzbowej, Wiśniowej i Topolowej
w miejscowości Górczyna, gmina Szlichtyngowa”. Wykonawcą usługi projektowej została firma
Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak z siedzibą we Wschowie. Termin realizacji zadania
31.05.2021 r. Koszt wykonania dokumentacji to kwota 45.000,00 zł.
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYSZANOWIE
Dnia 23 lipca 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy
wiejskiej w Wyszanowie” z firmą Przedsiębiorstwo – Projektowo – Budowlane „ARKON” Tomasz
Chruszczewski z siedzibą we Wschowie. Opracowanie projektowe obejmuje docieplenie budynku
wewnątrz, wymianę instalacji wewnętrznych, przebudowę łazienek, kuchni, zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy. Termin na wykonanie dokumentacji to 31 maja 2021 r., a wartość zadania to kwota
29.520,00 zł.
WYKONANIE BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH
Dnia 13 listopada 2020 roku Gmina Szlichtyngowa zawarła umowę z firmą ARCHINFO Jakub Drgas,
z siedzibą we Wschowie na wykonanie badań architektonicznych ruin kościoła pw. Św. Michała
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w Wyszanowie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1634 decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 15.03.1965 r. Zakres umowy obejmował:
✓ Opracowanie programu badań oraz sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań architektonicznych,
✓ Sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego zabytku (pomiarowo-rysunkową),
✓ Przeprowadzenie kwerendy archiwalnej,
✓ Opracowano rozwarstwienia chronologicznego – stratygrafii murów,
✓ Dokonanie oceny stanu zachowania zabytku,
✓ Sporządzenie sprawozdania i opracowanie wyników badań.
NAPRAWY DRÓG GMINNYCH
NAPRAWA DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
Na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo – Melioracyjnym DROGOMEL s.c.
z siedzibą w Górze uzupełniono ubytki w drogach o nawierzchni bitumicznej w Szlichtyngowej, tj. ulice
Miodową, Browarową, Łąkową, Dożynkową, Wielkopolską, Sikorskiego, ulicę Leśną w Górczynie oraz
drogę nr 005843F w Starych Drzewcach i drogę przez m. Dryżyna. Uzupełnienie ubytków po zimie
odbywało się przy użyciu masy asfaltowej oraz emulsji i grysów. Wartość wykonanych robót to
9.068,79 zł.

REMONT DROGI W GOLI
Wykonano remont drogi nr 5832F w Goli na odcinku 125 metrów, przy posesjach 49 - 51a. Prace
polegały na mechanicznym profilowaniu drogi oraz ułożeniu warstwy o grubości 12 cm kruszywa
granitowego frakcji 0-31,5. Dodatkowo w ciągu drogi wyregulowano studzienki kanalizacyjne
i wodociągowe. Wartość wykonanych robót to kwota 11.186,85 zł. Wykonawcą robót była firma PDM
„DROGOMEL” z siedzibą w Górze. Zadanie sfinansowane było z funduszu sołeckiego w kwocie 7.393.12 zł,
pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy.
BIEŻĄCA NAPRAWA DRÓG GMINNYCH
W 2020 roku wykonano niezbędne prace w obrębie dróg gminnych polegające na równaniu
nawierzchni i uzupełnieniu ubytków kruszywem. Wyremontowano drogi tłuczniowe w Wyszanowie –
droga nr 5814F, Górczynie – droga do Puszczy, droga nr 5801F, Dryżynie (drogi nr ewid. działek 347, 338,
340 i 348), Starych Drzewcach – droga między blokami położona na działce o nr ewid. 523/8, droga nr
ewid. działki 449 i w Szlichtyngowej (działka nr ewid. 253/12 oraz ulica Sienkiewicza). Łączna ilość
wbudowanego materiału to 250 ton. Znaczna część funduszy na realizację tych zadań pochodziła
z funduszów sołeckich poszczególnych wsi, tj. Wyszanów – kwota 1.783,50 zł, Górczyna – 3.000,00 zł,
Dryżyna – 3.567,00 zł, Stare Drzewce – 5.000,00 zł, natomiast cała wartość zakupionego materiału to kwota
17.835,00 zł brutto. Materiał zakupiono od PDM DROGOMEL z siedzibą w Górze. Dodatkowo prace
usługowe – mechaniczne rozwiezienie materiału – wyceniono na 2.700,00 zł, a wykonawcą robót były
Usługi Leśne Adam Młotkowski z Górczyny.
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RÓWNANIE DRÓG NA OSIEDLU LEŚNYM I DROGI DO PUSZCZY
W grudniu 2020 r. wykonano remont bieżący drogi tłuczniowej nr 5801F w Górczynie, na odcinku
od drogi powiatowej nr 1009F do ul. Leśnej oraz ulic na oś. Leśnym, polegający na mechanicznym
profilowaniu nawierzchni dróg. Wykonawcą robót była firma Józefowski Bogdan – Mechanika Maszyn
i Urządzeń Rolniczych z siedzibą we Włoszakowicach. Wartość zadania to kwota 3.739,20 zł.
OZNAKOWANIE INFORMACYJNE W ZAMYSŁOWIE
Na prośbę mieszkańców w Zamysłowie przy
drodze powiatowej, zamontowano znak informujący
o dojeździe do posesji nr 16 i 16a. Projekt oznakowania
nawiązuje do znaków, które ustawione zostały w 2019
roku. Koszt to kwota 350,00 zł.

NOWE OZNAKOWANIE DRÓG GMINNYCH
Na prośbę Mieszkańców podjęte
zostały działania mające na celu zmianę
organizacji ruchu w Szlichtyngowie oraz
w Górczynie. Na Rynku w Szlichtyngowie,
naprzeciw przystanku komunikacyjnego
zmieniono stałą organizację ruchu – zmiana
obejmowała wydłużenie możliwości postoju
pojazdów do 20 min. Natomiast na
pograniczu Szlichtyngowy oraz Górczyny,
w ciągu ulicy Leśnej stanęły znaki
informujące o wjeździe i wyjeździe do wyżej wymienionych miejscowości. Dodatkowo, w związku
z rozbudową Osiedla Leśnego, na ulicy Kasztanowej umożliwiono ruch pojazdów dojeżdżających do posesji
zlokalizowanych przy tej ulicy. I tak na tabliczce pod znakiem „zakaz ruchu w obu kierunkach” pojawił się
napis „NIE DOTYCZY DOJAZDU DO POSESJI,
ROWERÓW, OBSŁUGI POGRZEBÓW”.
Na koszty tych zadań składają się opracowanie
projektu stałej organizacji ruchu w Górczynie, zakup
znaków oraz ich montaż. Łączna kwota obu zadań to
3.782,51 zł brutto (w tym 2.000,00 zł pochodziło z
funduszu sołeckiego sołectwa Górczyna). Dostawą
i montażem znaków zajęła się firma RAWZNAK Sp. z o.o.
Sp. k. z siedzibą w Rawiczu.
Projekt stałej organizacji ruchu na Rynku w
Szlichtyngowej opracowany został przez pracownika
Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

39

REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH W NOWYCH DRZEWCACH
W Nowych Drzewcach, na drodze powiatowej nr 1011F za przejazdem kolejowo – drogowym
w kierunku Sławy zostały wyregulowane pionowo 3 włazy studni kanalizacji sanitarnej. Różnica
w powierzchni pomiędzy nawierzchnią jezdni a urządzeniami kanalizacji sanitarnej powodowała hałas przy
przejeżdżaniu pojazdów, co negatywnie wpływało na komfort Mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane
z budżetu Gminy Szlichtyngowa, a jego wartość to 1.107,00 zł.
ZADANIA WYKONANE NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SZLICHTYNGOWA
Dzięki dobrej współpracy Gminy Szlichtyngowa ze Starostwem Powiatowym we Wschowie
wykonano zadania, o które Gmina zabiegała, w związku z prośbami Mieszkańców.
JĘDRZYCHOWICE
W Jędrzychowicach w pasie drogi powiatowej nr
1009F przy Kościele pw. Św. Jana z Dukli Starostwo
Powiatowe zmieniło stałą organizację ruchu, w związku
z utworzeniem przejścia dla pieszych – na skrzyżowaniu
drogi powiatowej z drogą gminną prowadzącą do
cmentarza. Ze względu na krętą na tym odcinku drogę,
ograniczono również dopuszczalną prędkość do 40 km/h.
Zadanie to obejmowało także wykonanie fragmentu
chodnika łączącego się z istniejącym chodnikiem
w drodze gminnej.
GOLA
W Goli w pasie drogi powiatowej nr 1010F
ulepszono odwodnienie drogi. Starostwo Powiatowe
miejscowo wykonało fragmenty koryta ściekowego
umożliwiające sprawny odpływ wody opadowej z ulicy
do przydrożnego rowu. Ze względu na dość duży spadek
terenu w Goli, problemem była rwąca poboczem woda,
w trakcie ulewnych opadów. Nowo zastosowane
rozwiązanie wpłynęło pozytywnie na bezpieczeństwo
ruchu drogowego i estetykę wsi.
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STARE DRZEWCE
W Starych Drzewcach zostało utworzone nowe przejście dla pieszych na drodze powiatowej
1011F, pomiędzy Niepublicznym Przedszkolem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich a kościołem. W ramach
zadania ustawiono nowe oznakowanie pionowe oraz wymalowano oznakowanie poziemne. Budowa
przejścia dla pieszych przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa uczestników drogi, głównie mieszkańców
udających się do kościoła i Przedszkola.
WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ
W 2020 roku wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
na działkach o nr ewid. 87/8, 87/9 i 251 obręb Wyszanów”. W ramach zadania wykonano odcinek sieci
wodociągowej o długości 39,9 m wraz z włączeniem do sieci budynku położonego na działce nr 87/8
(Remiza OSP Wyszanów) oraz wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 13,0 m. Ponadto wykonano
niezbędne uzbrojenie sieci w postaci trójników, zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, przedmiaru
geodezyjnego i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wartość inwestycji wyniosła 25.799,50 zł. Na
zlecenie Gminy Szlichtyngowa zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej.
KONSERWACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Zakupiono oraz zamontowano nowe obudowy
skrzynek energetycznych zlokalizowanych na terenie
boisk wiejskich w sołectwie Jędrzychowice i Stare
Drzewce. Wartość realizacji zadania wyniosła 5.166,00 zł
brutto (koszt wymiany jednej skrzynki: 2.583,00 zł
brutto). Wykonawca zadania była firma EL-TIM Leszek
Szymański z siedzibą w Górczynie.
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PRACE MELIORACYJNE
REMONT PRZEPUSTÓW POD DROGAMI GMINNYMI
Wyremontowano 3 przepusty pod drogami
gminnymi: dwa w Dryżynie, jeden w Górczynie. Dzięki
wykonanym pracom łatwiejszy jest dostęp z drogi
gminnej w Dryżynie do drogi śródpolnej przebiegającej
koło transformatora – długość przepustu 8 m. Pozostałe
dwa, 6-metrowe przepusty wymieniono w ciągu dróg
gminnych przecinających rowy melioracyjne, na działkach
ewid. nr 354/2 (Dryżyna), 302/2 i 302/3 (Górczyna) – na
terenach uprawianych rolniczo. Remont przepustów
przyczynił się do regulowania przepływu cieków wodnych,
prawidłowego funkcjonowania urządzeń drenarskich, ułatwił dojazd do gruntów rolnych. Prace wykonała
Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie, a koszty realizacji tego zadania wyniosły 6.994,00 zł brutto.
DOTACJA DLA POWIATOWEJ SPÓŁKI WODNEJ WE WSCHOWIE
W grudniu 2020 r. zakończyła się konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie
Gminy Szlichtyngowa. W celu poprawy gospodarki wodnej, tj. lepszego odprowadzania wód oraz
nawadniania obszarów zmeliorowanych, gmina Szlichtyngowa, przy współpracy z Powiatową Spółką
Wodną we Wschowie, podjęła działania polegające na konserwacji i odbudowie rowów melioracyjnych.
Prace polegały na czyszczeniu rowów melioracyjnych wraz z przepustami oraz odcinkami zarurowanymi
i obejmowały: wykoszenie porostów ze skarp rowów, wygrabienie skoszonych porostów, ręczne
i mechaniczne odmulenie rowów wraz z rozplantowaniem urobku, ręcznym i mechanicznym
oczyszczeniem z namułu przepustów rurowych i odcinków zarurowanych, usunięcie skoszonych porostów,
a także udrożnienie zarwanych przepustów. Wykonane zostały następujące prace: Konserwacja rowu
R-K20 – 225 m – obręb Górczyna; Konserwacja rowu R-K20 – 360 m – obręb Szlichtyngowa; Konserwacja
rowu R-P – 470 m – obręb Jędrzychowice; Konserwacja rowu R-J – 900 m – obręb Zamysłów; Odbudowa
rowu R-D5 – 600 m – obręb Gola; Odbudowa rowu R-E – 250 m – obręb Gola. Dzięki podjętym działaniom
odnowiono ponad 2,8 km rowów. Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 22.437,00 zł, w tym
10.000,00 zł z dotacji udzielonej przez Gminę Szlichtyngowa Powiatowej Spółce Wodnej we Wschowie.
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PRACE KONSERWACYJNE NA ROWIE KRZYCKIM
W dniach od 9 do 27 listopada 2020 r. wykonane
zostały prace konserwacyjne Rowu Krzyckiego. Zakres
prac obejmował: ręczne wykoszenie porostów gęstych,
twardych ze skarb z wygrabieniem, hakowanie przy
zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, ręczne
usuwanie zarostów, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych
krzaków i podszycia, zbieranie śmieci z wywiezieniem.
Zadanie
realizowane
było
przez
Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni
w Zielonej Górze. Wykonawcą robót była firma NOBAMO
Zakład Usług Robót Ziemnych i Melioracyjnych Bartłomiej
Grochowiak z siedzibą w Starej Górze. Prace
przeprowadzono w ramach zadania pn.: „Utrzymanie wód
na terenie działania Nadzoru Wodnego we Wschowie,
Zadanie III – Nadzór Wodny we Wschowie Rów Krzycki w km. 35+117 – 28+228, 39-228 – 58+860”. Prace
prowadzone były także w granicy administracyjnej Gminy Szlichtyngowa.
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
We wrześniu zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Szlichtyngowa w 2020 r.” Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu, zbieraniu, transporcie
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania
z 42 nieruchomości na terenie Gminy usunięto łącznie 18 Mg wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą
prac była firma „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Władysław Bakinowski z Obory. Wartość
zadania to kwota 12.164,26 zł. Na realizację tego zadania Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie
8.514,98 zł co stanowi 70% kosztów realizacji tego zadania. Pozostałe 30% w kwocie 3.649,28 zł
sfinansowano ze środków budżetu gminy.
USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW,
OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG-BAG
W 2020 roku Gmina Szlichtyngowa zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag z terenu Gminy Szlichtyngowa
w 2020 r.”. Przedmiotowe zadanie polegało na zbiórce odpadów pochodzących z działalności rolniczej
w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. W wyniku realizacji zadania z terenu 8 gospodarstw rolnych
usunięto prawie 10 Mg odpadów z tworzyw sztucznych. Wykonawcą zadania była Firma Kowalski
z Nietążkowa, oddział we Wschowie. Wartość zadania wyniosła 6.972,02 zł. Zadanie to było możliwe do
zrealizowania w związku z uzyskaniem przez Gminę Szlichtyngowa dotacji w wysokości 4.980,00 zł
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy nr
1331/2020/04/OZ-UP-go/D z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz przy udziale środków budżetu gminy
w wysokości 1.992,02 zł.
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KOSZENIE UPRAWY W GOLI
W 2020 r. wykonano prace polegające na wykoszeniu chwastów w uprawie lasu w Goli na działce
o nr. ewid. 153. Wykonano również zabiegi związane z zabezpieczeniem sadzonek przed zgryzaniem.
Wykonawcą usługi była firma Adam Młotkowski Usługi Leśne z Górczyny. Roboty zakończono i odebrano
3 listopada 2020 r. Koszt wykonania usługi wyniósł 3.000,00 zł.
MONTAŻ ŁAWEK W PARKU GÓRCZYŃSKIM
Na prośbę mieszkańców, w Parku Górczyńskim
przy ścieżce spacerowej ustawiono dwie ławki. Wartość
zakupu to kwota 954,48 zł. Ławki zakupiono w P.P.H.U.
REKORD, ul. Aleksandrowska 2/6 95-050 Konstantynów
Łódzki, montaż wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej za kwotę
150,00 zł. Zadanie zrealizowano z budżetu Gminy.
DOTACJE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ SZLICHTYNGOWA
W 2020 roku Gmina Szlichtyngowa pozyskała dotacje ze środków zewnętrznych w łącznej
kwocie 3.068.684,68 zł. Wysokość dotacji pozyskanych przez Gminę Szlichtyngowa w 2020 roku obrazuje
poniższa tabela.
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zadanie
Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego
budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie.
Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy
wiejskiej w Dryżynie.
Budowa nawierzchni i systemu odwadniającego ulic
Świerkowej, Sosnowej, Morelowej, Wierzbowej,
Wiśniowej i Topolowej w miejscowości Górczyna, gmina
Szlichtyngowa o budowę zjazdów do posesji wraz
z chodnikami.
Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla
Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w
Starych Drzewcach.
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła-wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+-wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.
Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m.
Jędrzychowice.

Subwencja oświatowa z przeznaczeniem na zakup przez
nauczycieli sprzętu komputerowego pomocnego w
prowadzeniu nauki w trybie zdalnym.
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Źródło dotacji
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

Kwota dotacji
1.275.000,00 zł

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

500.000,00 zł

Ministerstwo Edukacji
Narodowej ze środków
rezerwy części ogólnej
subwencji oświatowej
Program Operacyjny
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020
Program Operacyjny
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020
Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa OT
Gorzów Wlkp. Filia Zielona
Góra
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

1.020.000,00 zł

75.000,00 zł

59.999,80 zł

53.726,40 zł

29.744,00 zł

26.500,00 zł

9.

Zakup systemu nawadniającego na boisko sportowe w
Szlichtyngowej.

10.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szlichtyngowa w 2020 r.
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag z
terenu Gminy Szlichtyngowa w 2020 r.
Działalność Klubu Senior+.

11.

12.

Budżet Województwa
Lubuskiego na 2020 r.dotacja celowa na
dofinansowanie zadań
własnych gmin i powiatów
z zakresu kultury fizycznej
i turystyki-"Nawadnianie
boisk piłkarskich"
NFOŚiGW – 50%
WFOŚiGW – 50%
NFOŚiGW

11.224.98 zł

Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej
Razem

3.769,54 zł

8.514,98 zł
4.980,00 zł

3.068.684,68 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 2020 roku wykonano następujące przedsięwzięcia:
Lp.
1

2

Sołectwo
Dryżyna

Cel

Kwota [zł]

Zakup kruszywa i remont dróg wiejskich
Koszenie traw i sprzątanie przystanków
zakup kosiarki
Dofinansowanie do projektu budowy świetlicy
Kultywowanie tradycji
Zakup sprzętu, AGD, RTV
Zakupy bieżące sołectwa (środki czystości, art. spożywcze)
Materiały do tablicy informacyjnej
Zakup pudełek
Łącznie

5.000,00
900,02
1.760,00
5.000,00
2.889,30
254,00
421,09
470,48
318,56
17.013,45

Gola
Naprawa drogi gminnej przy posesjach 51a, b, c
Wsparcie OSP Gola
Estetyka wsi, zakup paliwa, części, opłata za koszenie,
remont kosiarki, itp.
Konserwacja oświetlenia ulicznego – zakup i montaż
oprawy oświetleniowej
Organizacja imprez kulturalnych
Zakup namiotów, ławostołów, oświetlenia
Doposażenie świetlicy
Łącznie

3

7.393,12
2.000,00
4.250,00
2.700,00
1 336,64
7 486,00
999,99
26.165,75

Górczyna
Naprawa dróg gminnych, przepustów, rowów, wynajem np.
koparko-ładowarki
Projekt i ustawienie znaków drogowych na Osiedlu Leśnym
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3.000,00
2.000,00

Utrzymanie czystości i porządku – koszenie, zakup paliwa,
żyłki, sadzenie kwiatów, krzewów, drzewek, dekoracje
kwiatami sztucznymi
Zakup słupa oświetleniowego
Kultywowanie tradycji – Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień
Matki, Mikołajki, Dożynki oraz inne spotkania
Wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt (umywalka,
zlewozmywak, szafka) podłączenie wody i kanalizacji
Zakup i montaż piłkochwytów
Poprawienie ogrodzenia na placu zabaw
Łącznie
4

6

7

9.250,00
2.499,29
7.585,13
4.734,96
765,00
30.323,11

Jędrzychowice
Utrzymanie terenów zielonych, w tym:
Koszenie
Obsadzenie klombów
Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki
Zakup i montaż klimatyzacji
Utwardzenie posadzki w garażu znajdującym się na terenie
przy świetlicy wiejskiej
Imprezy kulturalne
Urządzenie placu zabaw na terenie sołectwa
Wyposażenie świetlicy
Łącznie

5

488,73

2.477,50
490,56
1.111,08
14.990,00
790,00
1.266,09
14.234,96
308,36
35.668,55

Kowalewo
Remont dróg (zakup materiałów i usługi)
Zakup paliwa do kosiarki
Mikołajkowe paczki dla dzieci
Zakup farby i niezbędnych rzeczy – odnowienie i
zabezpieczenie wiaty
Wymiana instalacji elektrycznej i lamp w sali wiejskiej
Łącznie
Nowe Drzewce i Małe Drzewce
Utrzymanie zieleni: zakup paliwa, akcesoria do kosy, kwiaty,
drzewka, gazony
Doposażenie Świetlicy w Małych Drzewach
Doposażenie Świetlicy w Nowych Drzewcach
Naprawa dachu przy budynku świetlicy w Nowych
Drzewcach
Imprezy integracyjne- konkurs mikołajkowy, wieniec
dożynkowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki
Wyrównanie terenu przy świetlicy w Małych Drzewcach
Zakup lampy ulicznej
Łącznie
Stare Drzewce
Remont dróg gminnych
Doposażenie OSP
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – koszenie, zakup
worków na śmieci, narzędzi, roślin, żyłki i paliwa, serwis
kosiarki, malowanie przystanku, zakup gazonów, ziemi
Zakup kosiarki spalinowej
Zamontowanie lampy solarnej na placu zabaw
Imprezy integracyjne: opłatek, Dzień Dziecka, Dożynki,
Andrzejki, itp.
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5.768,83
1.499,06
1.000,00
297,32
10.000,00
18.565,21
704,38
6.000,00
6.800,00
1.500,00
1.600,00
1.000,00
1.353,00
18.957,38
5.000,00
1.000,00
1.489,45

1.760,00
9.140,00
2.294,58

Kultura i aktywizacja mieszkańców, warsztaty plastyczne,
muzyczne, kulinarne, bieżąca działalność świetlicy
Remont i doposażenie sali wiejskiej
Doposażenie placu zabaw, zabezpieczenie słupa
energetycznego, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci,
stojaka na rowery, doniczek, ziemi itp.
Łącznie
8

14.907,99
3.242,96

39.118,89

Wyszanów
Remont dróg
Zakup dodatkowego sprzętu dla OSP i remizy
Wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa, części, kwiatów
Zakup i montaż lamp i konserwacja istniejących
Integracja i organizacja imprez okolicznościowych, dożynki,
zakup materiałów do wieńca, Dzień Dziecka, itp.
Zakupy związane z funkcjonowaniem klubu: gry, papier,
kredki, itp.
Wykonanie i montaż szafy do klubu przy świetlicy
Łącznie

9

283,91

2.333,49
1.500,00
1.996,43
1.353,00
1.600,00
581,83
2.400,00
11.764,75

Zamysłów
Wiata przystankowa – zakup i montaż
Kształtowanie wizerunku wsi – utrzymanie zieleni, koszenie,
zakup żyłki, oleju, nożycy tnących, paliwa, cebulek kwiatów,
krzewy, doniczki, itp.
Doposażenie świetlicy i remont. Zakup zmywarko-wyparzarki,
wymiana drzwi
Zakup i postawienie blaszanego pomieszczenia
gospodarczego (garaż), wylanie posadzki, rozbiórka starego
budynku
Łącznie
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4.000,00
948,77

12.882,23
5.000,00

22.831,00

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 PRZESTRZ ENNEGO
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
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

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
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.

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
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 ramach
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podpisanej w dniu 10 września 2019 r. umowy 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”, w lutym 2020 r. do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu,
została wysłana prośba o zaopiniowanie projektu mpzp. 1 lipca 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa przekazał sołtysom obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla
obszaru zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe
Drzewce. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu zostało również wywieszone do publicznej
wiadomości oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i opublikowane z dniem 1 lipca 2020
roku w Gazecie Lubuskiej. Termin dyskusji publicznej został wyznaczony na 14 lipca 2020 roku w świetlicy
miejskiej w Szlichtyngowie. Do 31 lipca 2020 roku projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego był wyłożony do publicznego wglądu. Do 17 sierpnia 2020 roku można było wnieść uwagi
do projektu. W terminie składania uwag zostało złożonych 9 wniosków o zmiany do projektu mpzp. Zostały
one zarejestrowane, rozpatrzone, częściowo uwzględnione oraz odrzucone z powodu niezgodności ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa.
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ E -MAPA
W ramach portalu mapowego www.szlichtyngowa.e-mapa.net dostępny jest System Informacji
Przestrzennej Gminy Szlichtyngowa. Usługa daje możliwość przeglądania obowiązujących na terenie
Gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dzięki tej usłudze 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.
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
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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 życia 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 2020 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 rodziny 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 2018-2020.

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 2020 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,
opiekun Klubu Senior+, 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 tym szkoleniom pracownicy mają możliwość
zaktualizowania posiadanej wiedzy, poprawy warsztatu pracy, doskonalenia umiejętności
interpersonalnych i społecznych.
Ośrodek wykonując swoje zadania współpracował z:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Samorządem lokalnym;
Miejsko-Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Punktem
Konsultacyjnym;
Szkołami Podstawowymi;
Przedszkolami;
Pedagogiem szkolnym;
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
Komendą Powiatową Policji;
Parafią Rzymsko-Katolicką;
Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną;
Zakładem Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego;
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.
10.
11.
12.

Dotacja
[zł]

Źródło dotacji

1 700,00
197 780,00
133,85
43 841,34
5 294 483,07
2 388 438,91

Zasiłki stałe

119 277,28

Zasiłki okresowe

144 714,49

Zasiłki celowe
Posiłek w domu i
w szkole

-

Klub Senior+
Usługi opiekuńcze

163 111,32
3 769,54
16 994,25

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]

41 345,07

43 045,07

-

197 780,00

-

133,85

10 960,34

54 801,68

-

5 294 483,07

-

2 388 438,91

-

119 277,28

-

144 714,49

32 883,35

32 883,35

75 879,63

238 990,95

28 169,05

31 938,59

29 762,57

46 756,82

ASYSTENT RODZINY I PIECZA ZASTĘPC ZA
Rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczej, mogą
otrzymać wsparcie ze strony gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość taka 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) pomoc 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 się za niezbędną.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej zatrudnia jednego asystenta rodziny,
który pracuje maksymalnie z 15 rodzinami.
W roku 2020 na terenie gminy Szlichtyngowa asystenturą było objętych:
Rok

Liczba rodzin objętych asystenturą

2020

12

Liczba dzieci
w rodzinach
38

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

2020
1
0
0

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.
2020 rok
Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej
z terenu Gminy Szlichtyngowa
Koszty poniesione przez Gminę na utrzymanie
dzieci w pieczy zastępczej

8
130 666,03 zł

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 2020 roku na podstawie złożonych wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry Start”,
wypłacono 638 świadczeń na łączną kwotę 191.400,00 zł + koszty obsługi w kwocie 6 380,00 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;
bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
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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 2020 r.:
Ilość wydanych Kart Dużej Rodziny
do 2019 roku włącznie
w 2020 roku

458
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów MiejskoGminny 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 2020 r.
Lp.
1.

Nazwa
Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2020 r.
452

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2020
rok wydatki stanowią kwotę: 182.089,97 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 2020 roku wydatkował na
stypendia szkolne kwotę 54.801,68 zł, w tym z dotacji: 43.841,34 zł i 10.960,34 zł ze środków własnych.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 500+
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. 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.
W związku z realizacją ustawy o świadczeniu wychowawczym w 2020 roku wypłacono 10 545
świadczeń na łączną kwotę 5.249.859,27 zł + koszty obsługi 44.623,80 zł.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to 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 między 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 2020 r. na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 2.365.686,90 zł na świadczenia
oraz kwotę 64.769,19 zł na koszty obsługi.
W ramach realizacji powyższego zadania wydatkowano kwoty w podziale na:
−
−

−

zasiłki rodzinne wydatkowano kwotę 394.394,99 zł w liczbie świadczeń 3443.
dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano 220.447,94 zł, w tym:
o z tytułu urodzenia dziecka 14.169,77 zł w liczbie świadczeń 17.
o opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 30.649,68 zł
w liczbie świadczeń 77.
o z tytułu samotnego wychowywania dziecka 24.635,40 zł w liczbie świadczeń 131.
o z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 34.807,46 zł w liczbie
świadczeń 334.
o z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 20.739,78 zł w liczbie świadczeń 416.
o z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie
40.643,94 zł w liczbie świadczeń 619.
o z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 54.801,91 zł w liczbie
świadczeń 602.
świadczenia opiekuńcze wydatkowano 1.182.798,00 zł w tym:
o zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 529.888,00 zł w liczbie świadczeń 2455.
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−

o świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 586.576,00 zł w liczbie świadczeń 321.
o specjalny zasiłek opiekuńczy 66.334,00 zł w liczbie świadczeń 108.
o zasiłek dla opiekuna 29.760,00 zł w liczbie świadczeń 48.
o świadczenie rodzicielskie 182.697,00 zł w liczbie świadczeń 197.
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
120.422,00 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 27.881,91 zł.
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2020 r. 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 2020 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
objęto w Gminie Szlichtyngowa 266 rodzin. 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.
Charakterystykę rodzin objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej obrazuje poniższa
tabela:
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Wyszczególnienie

2020 r.
liczba osób
w rodzinach

liczba rodzin

w tym
na wsi

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

165
59
35
17
33
33
9

116
42
25
11
21
21
8

434
59
70
51
132
132
62

rodziny z dziećmi ogółem
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

73
22
34
12
2
1
1
1

54
17
22
10
2
1
1
1

297
62
138
60
12
7
8
10

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

23
9
11
3
0

19
8
8
3
0

73
21
39
13
0

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

33
16
12
2
3

18
7
8
2
1

60
16
24
21
14

rodziny ogółem

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
Liczba rodzin

2020 r.
Liczba osób
w rodzinach
187
0
0
131
116
212
114

ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność
bezrobocie
niepełnosprawność

80
0
0
25
21
75
53

w tym
na wsi
54
0
0
18
17
50
38

długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem
w tym: rodziny niepełne

75
46

49
38

164
187

22

19

70
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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

9
1
15
0
3
0

6
1
9
0
3
0

56
4
32
0
3
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
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 pozostawania 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 osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy
o pomocy społecznej tj. 701,00 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

217

119 277,00

19

23

x

x

0

x

x

x
17

x
204

119 277,00
112 815,00

x
17

x
17

2

13

6 462,00

2

6

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
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niepieniężnym. W omawianym okresie Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób
pobierających zasiłki stałe. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym, na
które otrzymujemy dotację. Ośrodek wydatkował na powyższy cel 10.119,00 zł.
ZASIŁKI OKRESOWE
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 38
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876
ze zm.) zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek ten przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek
okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
a dochodem tej osoby. Co ważne, kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Kwota zasiłku okresowego ustalona w oparciu o powyższe zasady nie może być niższa niż
odpowiednio 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem
tej osoby, jak również kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Zasiłek ten przysługuje również rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
rodziny. W przypadku rodziny zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, jednak kwota ta nie może być niższa niż 50% ww. różnicy.
Kwota zasiłku okresowego nie może być także niższa niż 20 zł miesięcznie.
Przy ustalaniu wysokości zasiłku okresowego nie można pominąć także regulacji zawartych
w art. 2 do art. 4 ustawy o pomocy społecznej, gdzie ustawodawca wyjaśnił, że pomoc społeczna jest
instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj,
forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie
pomocy, zaś potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli
odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy.
Formy pomocy

zasiłki okresowe ogółem
z tego:
środki własne
dotacja

liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
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liczba
świadczeń

kwota
świadczeń
w zł.

liczba rodzin

liczba osób
w rodzinach

451

144.714,00

60

161

x

x

0

x

x

x

x

144.714,00

x

x

Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa.
W 2020 r. M-GOPS w Szlichtyngowej wydał kwotę 144.714,00 zł.
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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.
Formy pomocy

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

liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
64

liczba
świadczeń

kwota
świadczeń w zł.

liczba rodzin

liczba osób w
rodzinach

139

33 883,00

64

130

18

29

9 730,00

18

35

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 2020 r. z posiłków skorzystało 108 dzieci w szkołach
i przedszkolach na łączną kwotę 37.611,00 zł z tego:
−
−

11.941,00 zł – koszt własny gminy.
25.670,00 zł – dotacja Wojewody w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W 2020 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 ponadpodstawowej;
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 2020 roku dla dzieci wydano 6 580 posiłków, w tym:
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−
−
−

dla dzieci do 7 roku życia – 1 852 posiłki,
dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej 4 685 posiłków,
dla pozostałych osób 43 posiłki.

Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało 135 rodzin (łączna liczba
osób w rodzinach wynosi 259) na łączną kwotę 201.380,00 zł (z tego: 63.938,00 zł - ze środków gminy,
137.442,00 zł – z dotacji Wojewody).
Łącznie na Program (dożywianie i zasiłki celowe na żywność) wydano: 238.991,00 zł, w tym:
−
−

z funduszu Wojewody 163.112,00 zł,
ze środków gminy 75.879,00 zł.

POMOC POZAMATERIALNA
Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych były objęte 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
136

w tym na wsi
96

liczba osób w rodzinach
337

9

6

20

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, 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 podopiecznego;

62

- 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 udzielali pomocy
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 (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 2 osoby, za które Ośrodek ponosił koszty
pobytu, na łączną kwotę 42.997,31 zł - zadanie własne gminy.
KOLONIE LETNIE
W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 11 dzieci z terenu gminy
Szlichtyngowa wyjechało w okresie od 27 lipca do 9 sierpnia 2020 roku na kolonię do Ośrodka Kolonijnego,
Sportowo Wychowawczego w m. Długie, k. Strzelec Krajeńskich.
Organizatorem wypoczynku letniego było Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej prowadził rekrutację oraz kwalifikację do udziału w kolonii
oraz niezbędną dokumentację w tym zakresie.

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
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i przekazywana
wg potrzeb.

przez

pracowników

socjalnych
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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 Nr XXI/169/20 Rady Miejskiej
Szlichtyngowa określono tryb i sposób powoływania, odwoływania i warunki funkcjonowania zespołu
interdyscyplinarnego. Nowelizacja tej ustawy nałożyła na samorządy obowiązki, a w szczególności:
−
−
−
−

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 55 spotkań grup roboczych oraz 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego,
wszczęto 9 procedur "Niebieska Karta".
Koszt działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej w gminie Szlichtyngowa wyniósł
3.626,82 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 Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwała Nr II/17/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt
w Klubie Senior+ w Gminie Szlichtyngowa.
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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.
Ze względu na pandemię koronawirusa w roku 2020 Klub Senior+ funkcjonował z przerwami
spowodowanymi wzrostem zakażeń na terenie powiatu wschowskiego. W trosce o bezpieczeństwo i
zdrowie seniorów działalność była zawieszana polecaniami Wojewody Lubuskiego:
−

Poleceniem z dnia 24 marca 2020 r. działalność zawieszono w dniach od 26 marca do
10 kwietnia 2020 r.

−

Poleceniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. działalność zawieszono w dniach do 11 kwietnia do
26 kwietnia 2020 r.

−

Poleceniem z dnia 24 kwietnia 2020 r. działalność zawieszono w dniach od 27 kwietnia do
10 maja 2020 r

−

Poleceniem z dnia 8 maja 2020 r. działalność zawieszono w dniach od 11 maja do 24 maja
2020 r.

−

Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2020 r. działalność zawieszono w dniach od
20 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Klub Senior+ czynny jest cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00
do 15:00. W ramach działalności Klubu zaoferowano uczestnikom poradnictwo w zakresie bezpieczeństwa,
profilaktyki, prawa, do których do tej pory seniorzy mieli ograniczony dostęp. Prowadzone są zajęcia
ruchowe, kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne i opiekuńcze, spotkania z policjantami, strażakami
i pielęgniarkami.
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 31.938,59 zł z czego 28.169,05 zł ze środków własnych
i 3.769,54 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 2020 roku Seniorzy aktywnie spędzali czas, m.in. zorganizowano:
−
−

warsztaty florystyczne, rękodzielnicze, kulinarne itp.;
Dzień Babci i Dziadka, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Spotkanie Wielkanocne, Wigilijne, Dzień
Seniora;
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−
−
−
−

spotkanie z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, Komendy
Powiatowej Policji we Wschowie; Radcą Prawnym;
warsztaty rękodzielnicze przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem;
przy sprzyjającej pogodzie, Seniorzy uczestniczyli w spacerach oraz aktywnie spędzili czas na siłowni
w Parku Górczyńskim;
na strzelnicy w Puszczy zorganizowano piknik przy ognisku.

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 2020 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie
16.994,25 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 2020 roku wsparciem
objętych było 6 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 2020 został przyjęty Uchwałą nr XIII/102/19 Rady
Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 listopada 2019 r. i jest on kontynuacją działań rozpoczętych w minionych
latach. Program ten był opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi
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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 2020 roku
w ramach działalności punktu udzielono następujących porad:
o 104 porad mężczyznom;
o 100 porad kobietom;
o 30 porad dzieciom i młodzieży;
W związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadzoną na terenie całego kraju w 2020 roku,
w okresie od marca do grudnia, porady udzielane były w formie teleporady. W tym okresie
udzielono 106 porad.

Łącznie w 2020 r. udzielono 244 porad z czego 110 porad osobom z problemem uzależnienia.
−

−

−

Działalność świetlic terapeutycznych.
W 2020 roku w związku z panującą pandemią wirusa SARS-COV-2 Świetlica Przy Szkole
Podstawowej w Szlichtyngowej prowadziła swoje zajęcia w miesiącach od stycznia do lutego oraz
w październiku, natomiast Świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach w miesiącach
od stycznia do marca. W ramach działalności prowadzone były następujące zajęcia:
o Świetlica przy Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej: zajęcia taneczne dla dzieci, które
odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i środa) brało w nich udział ok. 20 dzieci;
o Świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach – zajęcia dla dzieci: teatralne,
taneczne, kulinarne oraz udzielanie pomocy w lekcjach.
Prowadzenie działalności informacyjnej (edukacja rodziców i dzieci):
o Zakupiono materiały profilaktyczne oraz pakiety materiałów z ogólnopolskiej kampanii
profilaktycznej: „Dopalaczom powiedz stop”, „Przeciw pijanym kierowcom” oraz „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Materiały zostały przekazane do szkół podstawowych i rozdysponowane
wśród dzieci i młodzieży.
o We wszystkich szkołach na terenie Gminy Szlichtyngowa zorganizowano program
profilaktyczny rekomendowany przez PARPE pn. „DEBATA”. Program skierowany był do
młodzieży z klas VII-VIII. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem było
zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom
oraz promowanie postaw trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom
normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.
Udzielono wsparcia Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie poprzez zakup m.in.
narkotestów, które wykorzystywane były do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
kamizelek odblaskowych, które przekazane zostały wszystkim pierwszoklasistom z terenu Gminy
Szlichtyngowa. Ponadto zakupiono gadżety promujące zawód policjanta i przekazano je
mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa.

67

Na terenie gminy działa Miejsko-Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. 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 5 postanowień 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 12 osób
z problemem uzależnienia. Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi i ich
rodzinami. W stosunku do 6 osób wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego we Wschowie
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W stosunku do 11 osób wystąpiono
z wnioskiem o przeprowadzenie badania w przedmiocie uzależnień. Przebadanych zostało 6 osób,
pozostałe ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, nie zostały przebadane.
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8. OŚWIATA I WYCHOWANIE
W roku 2020 Gmina Szlichtyngowa była organem prowadzącym dla jednego przedszkola publicznego,
jednego punktu przedszkolnego, trzech szkół podstawowych:
−
−
−
−

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),

im.

Jana

W związku z pandemią Covid-19 rok 2020, obejmujący rok szkolny 2019/2020 oraz rok szkolny
2020/2021 był inny niż wszystkie dotychczas. Wprowadzono wiele zmian, organizacja pracy szkół była
wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców. Wspólnie zmierzono się z tą
nową sytuacją, współpracując i wspierając się nawzajem, pamiętając, że priorytetem jest bezpieczeństwo
i zdrowie dzieci. Szkoły prowadziły zajęcia zgodnie z obowiązującymi w danej chwili przepisami prawa oraz
wszelkimi zaleceniami Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szkoły posiadały procedury bezpieczeństwa na czas nauki w dobie epidemii opracowane przez dyrektorów
i kadrę pedagogiczną. Wdrożone zostały również specjalne regulaminy, których przestrzegali uczniowie,
rodzice i nauczyciele. Informacje na ten temat dyrektorzy na bieżąco przekazywali rodzicom uczniów.
Szkoły funkcjonowały w sposób tradycyjny – stacjonarny oraz poprzez prowadzenie nauki w trybie
zdalnym, wg poniższego harmonogramu:
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

07.01.2020 - 13.03.2020: klasy 0-VIII nauka stacjonarna,
16.03.2020 - 26.06.2020: klasy IV-VIII nauka zdalna,
16.03.2020 - 22.05.2020: klasy 0-III nauka zdalna,
25.05.2020 - 26.06.2020: klasy 0-III nauka stacjonarna,
01.09.2020 - 23.10.2020: klasy 0-VIII nauka stacjonarna,
26.10.2020 - 06.11.2020: klasy 0-III nauka stacjonarna,
26.10.2020 - 31.12.2020: klasy IV-VIII nauka zdalna,
09.11.2020 - 31.12.2020: klasy I-III nauka zdalna,
09.11.2020 - 31.12.2020: klasa 0 nauka stacjonarna.

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej:
−
−
−
−
−
−

07.01.2020 - 13.03.2020: przedszkole i szkoła nauka stacjonarna,
16.03.2020 - 26.06.2020: szkoła nauka zdalna,
16.03.2020 - 05.05.2020: przedszkole nauka zdalna,
06.05.2020 - 31.08.2020: przedszkole nauka stacjonarna,
01.09.2020 - 31.12.2020: przedszkole nauka stacjonarna,
01.09.2020 - 23.10.2020: szkoła nauka stacjonarna,
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−
−

26.10.2020 - 31.12.2020: klasy IV-VIII nauka zdalna,
09.11.2020 - 31.12.2020: klasy I-III nauka zdalna.

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach:
−
−
−
−
−

07.01.2020 - 13.03.2020: nauka stacjonarna,
16.03.2020 - 26.06.2020: nauka zdalna,
01.09.2020 - 23.10.2020: nauka zdalna,
26.10.2020 - 31.12.2020: klasy IV-VIII nauka zdalna,
09.11.2020 - 31.12.2020: cała szkoła nauka zdalna.

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
115
240
433

w tym:
0
I
9
15
16 15
25
25 55

II
9
14
38
61

III
0
12
22
34

IV
7
6
25
38

V
10
8
9
27

VI
12
18
45
75

VII
8
19
41
68

VIII
8
7
35
50

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
Punkt przedszkolny w Jędrzychowicach
Ogółem

2.
3.

Liczba
oddziałów
5
2
1
8

Liczba
wychowanków
92
30
16
138

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.
Powierzchnia W tym
nieruch.
powierzchnia
Wyszczególnienie
gruntowej
terenów
[m2]
zielonych [m2]
1
Przedszkole w
2079
1625
Szlichtyngowej
1
2
3

SP Jędrzychowice
SP Stare Drzewce
SP Szlichtyngowa

Razem

5000
18 775
22 292

2702
17 495
17 647

-

-

Sale lekcyjne

Pracownie
komputerowe

Pomieszczenia (ilość)
Sale
Gabinety
gimnastyczne lekarskie

Świetlice

Stołówki

6 + gab.
logopedy
8
9
20 + gab.
Pedagoga +
gab. Logopedy
46

1
1
1

0
1
1

0
0
1

0
0
1

1
1
1

3

2

1

1

3

Tabela nr 4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych.

Wyszczególnienie

1

Przedszkole w
Szlichtyngowej

1
2
3

SP Jędrzychowice
SP Stare Drzewce
SP Szlichtyngowa
Razem

Ilość
Komputery
Ogółem
W tym do
użytku
uczniów
5
-

30
35
64
134

27
32
34
93

Projektory
multimedialne

Rzutniki

Kamery
video

Tablice
interaktywne

Ksero

Kamery
monitoringu

-

-

-

-

-

-

5
1
6
12

5
3
8

1
1

4
4
6
14

1
1
4
7

3
9
27
39

71

KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
pracowało 71 nauczycieli oraz 24 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
17,86
16,23
50,94

osoby
21
19
56

85,03

96

w tym:
nauczyciele:
etaty
osoby
15,11
18
13,48
16
33,68
37
62,27

pozostali:
etaty
2,75
2,75
17,26

71

osoby
3
3
18

22,76

24

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
17
16
33

Liczba
1
3

Liczba
1

Liczba
-

66

4

1

-

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec 2020 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
3
2
3

Liczba
8
2
9

Liczba
4
5
3

Liczba
3
7
22

8

19

12

32

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2020 roku legitymowało się 32 nauczycieli –
jest to najwyższy stopień awansu, jaki może osiągnąć nauczyciel.
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REMONTY W SZKOŁACH
W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach w budynku „holenderki” jedna z klasopracowni została
poddana gruntownemu remontowi - wymiana paneli, pomalowanie klasy, wewnętrzne ocieplenie pod
oknami, zabudowanie jednego z okien i docieplenie, wymiana starych grzejników. Na jednej ze ścian
zostało wykonane kolorowe graffiti. Część prac została wykonana nieodpłatnie przez rodziców szkoły
(malowanie, położenie paneli). Przeprowadzono remont klasy geograficzno-przyrodniczej, którą
pomalowano i zmieniono panele - prace wykonali nieodpłatnie rodzice. Pomalowano także klasę
informatyczną - nieodpłatnie przez rodziców. Nauczyciele szkoły pomalowali część korytarza i sekretariat.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz aktywizacji wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach” wykonano
malowanie kostki na placu szkolnym i stworzono dla najmłodszych dzieci „plac zabaw podwórkowych”.
W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach przeprowadzono
remont budynku biblioteki szkolnej i przystosowano ją również do potrzeb oddziału przedszkolnego.
Wykonano remont toalet szkolnych (podłączenie podgrzewaczy wody, suszarek do rąk) oraz pomalowano
korytarz i zmodernizowano oświetlenia na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych. Doposażono plac
zabaw przy szkole w nowe elementy oraz zamontowano kosze do gry koszykowej na boisku szkolnym.
STYPENDIA MOTYWACYJNE
W 2020 r. przyznane zostały stypendia dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki
w nauce w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. Wyróżnionych zostało 8 uczniów. Wśród naszych
stypendystów było czworo uczniów szkoły podstawowej i czworo absolwentów szkół
ponadpodstawowych. Pięciu uczniów odebrało stypendium po raz kolejny. Aby uzyskać stypendium
uczniowie musieli spełnić wymagania dotyczące średniej ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych.
Stypendia wypłacono ogólnie w kwocie 1 984,00 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.
KONKURSY, OLIMPIADY, SUKCESY UCZNIÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA W JĘDRZYCHOWICACH
Nazwa konkursu
Organizator, zasięg
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
– Witaj Europo
Gang słodziaków
Biedronka, ogólnopolski
Powiatowe, Regionalne
Konkurs poezji patriotycznej
Centrum Animacji Kultury
Biblioteka Publiczna
Gminny konkurs z okazji Dnia pisma
Miasta i Gminy
ręcznego
Szlichtyngowa przy
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Osiągnięcia
Wyróżnienia
Wyróżnienie
I miejsce,
II miejsce
III miejsce

V Ogólnopolski konkurs Wielka Liga
Czytelników
UNICEF dla każdego dziecka
Młodzież zapobiega pożarom

współpracy z Biblioteką
Szkolną Zespołu Placówek
Edukacyjnych w
Szlichtyngowej, gminny
Wielka Liga Czytelników z
siedzibą w Katowicach,
ogólnopolski
UNICEF, międzynarodowy
Urząd Miasta i Gminy
Szlichtyngowa, gminny

Brak
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Uzyskane certyfikaty:
−
−

Certyfikat SuperKoderów;
Certyfikat Mali Inżynierowie organizowany przez Uniwersytet dzieci.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” W STARYCH DRZEWCACH
Nazwa konkursu
Organizator, zasięg
Osiągnięcia
Instytut Rozwoju Oświaty
III miejsce, wyróżnienia,
„Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów”
w Warszawie,
laureaci
ogólnopolski
Fundacja Moniki Pyrek,
Pokoloruj świat na kolorowo
Wyróżnienie dla szkoły
ogólnopolski
#PrzeskoczTorPrzeszkód
Fundacja Moniki Pyrek,
wyróżnienie
#AlternatywneLekcjeWF
ogólnopolski
Wydział Prewencji
Bezpieczny Sposób spędzania czasu
Komendy Wojewódzkiej
II miejsce
wolnego nad wodą podczas wakacji
Policji w Gorzowie Wlkp.,
Wojewódzki
Krajowy Ośrodek
Zdrowo, smacznie, kolorowo – kupuję
Wsparcia Rolnictwa,
I i II miejsce
produkty krajowe
Wojewódzki
Dom Kultury w Sławie,
Nominacja do konkursu
Powiatowy Konkurs Recytatorski
Powiatowy
wojewódzkiego
CKiR Wschowa,
Odzyskanie przez Polskę Niepodległości
wyróżnienie
powiatowy
Gmina Szlichtyngowa,
Flaga Polski w Twoim obiektywie
II miejsce
gminny
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
Droga do Świętości Jana Pawła II
I, II miejsce, wyróżnienie
Szlichtyngowa
Gminny
Biblioteka Publiczna w
Zakładka do książki
I miejsce, wyróżnienie
Szlichtyngowej, gminny
Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie
Gmina Szlichtyngowa,
I, II, III miejsce,
Niezłomni
gminny
wyróżnienie
Gmina Szlichtyngowa,
Kartka Bożonarodzeniowa
II miejsce, wyróżnienie
gminny
Urząd Miasta i Gminy
Młodzież zapobiega pożarom
II i III miejsce
Szlichtyngowa, gminny
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Gminny Konkurs Pisma Odręcznego

Biblioteka Publiczna w
Szlichtyngowej, gminny

I miejsce, wyróżnienie

Uzyskane certyfikaty:
−
−
−
−
−
−
−

„Szkoła do hymnu”;
„Szkoła pamięta”;
„Razem na święta”;
„Szkoła Małego Legionisty”;
„STOP uzależnieniom. Uczeń wolny od uzależnień!”;
„Sprzątanie świata – Polska Plastik? Rezygnuję? Redukuję? Segreguję?”;
„Góra Grosza”.

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W SZLICHTYNGOWEJ
Nazwa konkursu
Organizator, zasięg
Szkolny konkurs „Zbieramy kasztany”
ZPE w Szlichtyngowej

Bieg ks. Jerzego Gniatczyka – upamiętnia
Obchody pacyfikacji ZG Rudna

Zakłady Górnicze,
ogólnopolski

Osiągnięcia
Uczniowie klasy IIb w
szkolnym konkursie zajęli
I m.
udział 11 uczniów
trasa 5 km

Konkurs plastyczny „Ubierzmy choinkę dla
Jana Pawła II”

Instytut Dialogu
Międzykulturowego im.
Jana Pawła II,
ogólnopolski

uczennica klasy IV
laureatką
ogólnopolskiego konkursu

Młodzież zapobiega pożarom

Urząd Miasta i Gminy
Szlichtyngowa, gminny

I i II miejsce w I grupie
wiekowej kl. IV-VI

Uzyskane 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 przedszkola;
Dyplom MEN „Szkoła do hymnu” – dyplom dla przedszkola;
„Digital Kids – Misja na Marsa”;
„Polska Cyfrowa”;
„Zdalna Szkoła Plus”;
„Mleko i owoce w szkole”;
„Szkoła promująca zdrowie”;
„Przedszkole promujące zdrowie”.
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PROJEKT SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU OSE
Wszystkie szkoły z terenu Gminy Szlichtyngowa od 2019 roku są 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 umożliwia 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.
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9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie gminy Szlichtyngowa działają 4 jednostki OSP są to: OSP Gola, OSP Szlichtyngowa, OSP Stare
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 RatowniczoGaśniczego (OSP Gola i OSP Szlichtyngowa). Stowarzyszenie OSP Nowe Drzewce na podstawie Uchwały nr
2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 22.02.2020 r. zostało rozwiązane i z dniem
21.12.2020 r. wykreślone z KRS.
−
−
−
−

Jednostka OSP Gola liczy 45 członków ogółem, w tym 8 kobiet. 13 członków jest uprawnionych do
wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym 1 kobieta.
Jednostka OSP Szlichtyngowa liczy 43 członków, w tym 3 kobiety. 17 członków ma uprawnienia do
udziału w akcjach ratowniczych, w tym 1 kobieta.
Jednostka OSP Wyszanów liczy 18 członków, w tym 14 druhów uprawnionych do działań ratowniczych.
Jednostka OSP Stare Drzewce liczy 12 członków, w tym 1 kobieta.

W 2020 roku jednostki OSP zostały zadysponowane do 79 akcji ratowniczych (OSP Gola- 12;
OSP Szlichtyngowa- 62; OSP Wyszanów- 5).
W 2020 roku ze względu na sytuację pandemiczną związaną z COVID-19 nie odbyły się szkolenia
strażackie. Jedna osoba z OSP Gola ukończyła szkolenie podstawowe.
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 2020 roku został zamontowany
system selektywnego alarmowania na który jednostka pozyskała dofinansowanie z Komendy
Głównej PSP w kwocie 5.500,00 zł pozostałą kwotę inwestycji w wysokości 4.400,00 zł pokryto ze
środków Gminy Szlichtyngowa. Zakończone zostały również prace polegające na remoncie
podjazdu do remizy, była to kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2019. Remont podjazdu był
możliwy dzięki pozyskaniu przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli dofinansowania
z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 7.000,00 zł oraz przy
wsparciu Gminy Szlichtyngowa w kwocie 2.000,00 zł. Remiza OSP Gola została również
wyposażona w alarm przeciwwłamaniowy o wartości 3.920,00 zł zakup i montaż pokryto ze
środków UMiG Szlichtyngowa.
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. Budynek przy
ul. Głogowskiej w 2020 r. został wyposażony w alarm przeciwwłamaniowy o wartości 3.920,00 zł,
zakup i montaż pokryto ze środków UMiG Szlichtyngowa.
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 2020 r. w remizie został wykonany remont posadzki w kwocie
15.500,00 zł jednostka pozyskała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników w kwocie 10.000,00 zł pozostałą kwotę inwestycji w wysokości 5 500,00 zł
pokryto ze środków UMiG Szlichtyngowa.
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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.
W ramach bieżących napraw i remontów w 2020 roku wykonano:
−
−
−

naprawę syreny alarmowej remizy w Goli;
naprawę włącznika syreny alarmowej remizy w Starych Drzewcach;
usunięto usterkę instalacji wodnej w remizie przy ul. Pułaskiego w Szlichtyngowej.

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.
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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.
W 2020 r. zakupiono:
- bosak dielektryczny
- nożyce dielektryczne
- wentylator oddymiający
- podpory stabilizujące
- 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
W 2020 r. zakupiono:
- bosak dielektryczny
- nożyc dielektryczne
- opryskiwacze plecakowe
- detektor prądu, detektor
wielogazowy
- przecinarka do stali i betonu
- piła techniczna
- agregat wysokociśnieniowy
JORDAN,
- agregat prądotwórczy,
- motopompa szlamowa – 2 szt.
- agregat FOGO,

4

OSP Stare Drzewce

Samochód pożarniczy Żuk 1972 r.

- pompa pływająca AQUAFAST.
- piła motorowa Husqvarna
- piła motorowa Stihl – 2 szt.,
- zestaw hydrauliczny LUCAS,
- motopompa POLONIA,
- najaśnica Milwaukee,
- defibrylator
Motopompa Polonia

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI OSP W 20 20 ROKU
Prezesi Jednostek OSP z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2020 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

2

Jednostka
OSP
Szlichtyngowa

OSP Wyszanów

Źródło
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (MSWiA)

Kwota [zł]
7 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze

25 000,00

Oddział Wojewódzki Związku OSP
RP w Zielonej Górze
Gmina Szlichtyngowa
Powiatowy Urząd Pracy
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze

3 810,00

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników
Gmina Szlichtyngowa
MSWiA

3

OSP Gola

1 850,00
3 600,00
25 000,00

10 000,00
5 000,00
8 881,00

Zarząd Fundacji ORLEN – Moje
Miejsce na Ziemi
Oddział Wojewódzki Związku OSP
RP w Zielonej Górze
Gmina Szlichtyngowa
Powiatowy Urząd Pracy
„Mały Strażak” – Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze
Oddział Wojewódzki Związku RP w
Zielonej Górze
Gmina Szlichtyngowa
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15 000,00
1 180,00
2 570,00
5 000,00
25 000,00

600,00
1 200,00

Realizacja
Zakupiono: hełmy strażackie,
rękawice, ubrania ochronne na
szerszenie, buty strażackie,
gumowce
Zakupiono sprzęt tj. bosak
dielektryczny, nożyce
dielektryczne, wentylator
oddymiający, podpory
stabilizujące
Zakupiono 5 kompletów ubrań
koszarowych
Wydatki bieżące
Zakupiono sprzęt tj. bosak
dielektryczny, nożyce
dielektryczne, opryskiwacze
plecakowe, detektor prądu
detektor wielogazowy,
przecinarka do stali i betonu, piła
techniczna
Wykonano remont posadzki w
remizie
Zakupiono przenośny zestaw
oświetleniowy
Zakupiono tor do CTIF
Zakupiono ubranie koszarowe,
ubranie ochronne 2-częściowe,
buty strażackie specjalne
Wydatki bieżące
Zakupiono 7 kompletów ubrań
specjalnych bojowych

Zakupiono 2 pary butów
strażackich i 2 komplety ubrań
koszarowych

4

OSP Stare
Drzewce

Powiatowy Urząd Pracy
Komenda Główna PSP
Gmina Szlichtyngowa
Powiatowy Urząd Pracy

2 600,00
5 500,00
4 000,00
500,00
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Wydatki bieżące
Zakup i montaż systemu
selektywnego alarmowania
Wydatki bieżące

10. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SZLICHTYNGOWEJ
1. 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.).
2. Na dzień 31.12.2020 r. Zakład zatrudniał 17 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) 8 pracowników działu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;
d) 1 pracownik do utrzymania porządku i czystości.
3. Zakład jest wyposażony m.in. w 2 ciągniki, 3 przyczepy, cysternę asenizacyjną o pojemności 3,5 m3,
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, rębak.
4. 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. W czerwcu 2020 roku dokonano zakupu i wymiany
pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Górczynie za kwotę 14.022,00 zł. Dostawcą
pompy była firma Hydro-Partner z Leszna.
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. 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 58,70 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
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−
−

materiałowa sieci wodociągowej jest bardzo zróżnicowana i składa się z rur: PVC, cementowoazbestowe, żeliwo, stal, PE.
Liczba awarii na sieci wodociągowej SUW Górczyna wyniosła 8, 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 255 urządzeń tego typu.

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. W 2020 roku
dokonano remontu dmuchawy służącej do napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym.
Napowietrzanie jest konieczne w procesie nitryfikacji, czyli usuwania azotu ze ścieków.
Wartość zadania to kwota 7.749,00 zł. Wykonawcą była firma Join-Tech z Bydgoszczy.
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej ma długość 86,4 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 przepompowniami ścieków, z 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 99%.

c) Administrowanie mieszkaniami komunalnymi (stan na 31.12.2020 r.)
− Liczba lokali komunalnych wynosi 44, o łącznej powierzchni 2026,76 m2;
− Liczba lokali użytkowych wynosi 4, o łącznej powierzchni 276,14 m2;
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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 2020 roku oprócz napraw i bieżących konserwacji (konserwacja instalacji elektrycznej,
kompleksowy przegląd kominiarski wszystkich kominów wraz z usunięciem nieprawidłowości)
wykonano:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

naprawy dachu w budynku mieszkalnym Stare Drzewce PKP;
remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Wolności 29;
remontu dachu i komina przy ul. Głogowskiej 8;
wymiany instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Wolności 29/3;
zakupu materiałów do wykonania remontu dachu przy ul. Wolności 27;
zakupu pieca grzewczego z szamotem do lokalu w Starych Drzewcach 70A/1;
zakupiono toaletę przenośną wraz z niezbędnymi środkami dezynfekcyjnymi do lokalu
mieszkalnego przy ul. Rynek 29/2;
wykonano toaletę w lokalu przy ul. Rynek 20/4;
wymieniono drzwi wejściowe w lokalu przy ul. Rynek 35/1.

Substancja mieszkaniowa Gminy Szlichtyngowa
Lp. Ogółem
Ilość
Budynki
mieszkań
w całości
komunalnych
stanowiące
własność
Gminy
1
Miasto
34
0
2
Wieś
9
3
43
3

Budynki
stanowiące
współwłasność
Gminy

Powierzchnia
mieszkań
komunalnych
[m2]

Ilość lokali
użytkowych

Lokale
użytkowe
[m2]

28
1
29

1518,43
508,33
2026,76

4
4

276,14
276,14

d) Administrowanie 3 cmentarzami komunalnymi:
− Górczyna:
o liczba grobów ogółem – 734
o liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 10
o liczba przeprowadzonych pogrzebów – 38
o liczba przeprowadzonych ekshumacji – 6
− Jędrzychowice:
o liczba grobów ogółem – 252
o liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 1
o liczba przeprowadzonych pogrzebów – 7
o liczba przeprowadzonych ekshumacji – 1
− Gola:
o liczba grobów ogółem – 159
o liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 3
o liczba przeprowadzonych pogrzebów – 5
o liczba przeprowadzonych ekshumacji – 0.
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5. Prowadzenie gminnego Przytuliska dla zwierząt bezdomnych.
Na dzień 31.12.2020 r. w przytulisku przebywały 3 psy. 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 2020 roku przekazano do schroniska w Głogowie 2 psy
(wrzesień). W trakcie roku znaleziono nowe domy dla 4 psów przebywających w przytulisku, natomiast
4 psy zostały odebrane przez swoich właścicieli, 1 z psów został odłowiony i następnie przejęty przez Gminę
Niechlów.
6. Utrzymanie czystości i porządku zgodnie ze zleceniem Gminy Szlichtyngowa i inne usługi
komunalne.
Prace wykonywane 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 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót 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. ZGKiM zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i chodników.
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 2020 r.:
−
−

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa Filia Stare Drzewce.

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 na umowę-zlecenie.
Dane statystyczne:
Czytelnicy zarejestrowani:
Razem 413 czytelników, w tym:
−
−

BPMiG Szlichtyngowa 341;
Filia Stare Drzewce 72.

Wypożyczenia książek na zewnątrz:
Razem 5 182, w tym:
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BPMiG Szlichtyngowa 3 929;
Filia Stare Drzewce 1 253;
LEGIMI – e-booki: 791 wypożyczeń.

Udostępnienia na miejscu:
Razem 83, w tym:
−
−

BPMiG Szlichtyngowa 34;
Filia Stare Drzewce 49.

Liczba odwiedzin:
Razem 2 819, w tym:
Liczba odwiedzin w wypożyczalni:
−
−

BPMiG Szlichtyngowa 1504;
Filia Stare Drzewce 410.

Liczba odwiedzin w czytelni:
−
−

BPMiG Szlichtyngowa 835;
Filia Stare Drzewce 70.

Zakup książek:
Zakupiono 945 vol., w tym:
−
−
−

BPMiG Szlichtyngowa – 823 pozycji książkowych;
o W tym z zakupu 781 pozycji książkowych
Filia Stare Drzewce – 122 pozycji książkowych;
o W tym z zakupu 122 pozycji książkowych
Audiobooki – 28 sztuk.

Najważniejsze imprezy kulturalno-edukacyjne przeprowadzone przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Szlichtyngowa:
1) Pasowanie na czytelnika biblioteki - 10.01.2020 r.
2) „Cała Polska czyta dzieciom” – 16.01.2020 r., 18.02.2020 r., 05.03.2020 r., 24.09.2020 r.,
22.10.2020 r.
3) „Spotkania z podróżnikami” - 16.01.2020 r., 13.02.2020 r., 05.03.2020 r., 02.07.2020 r.,
27.08.2020 r., 01.10.2020 r., 29.10.2020 r., 26.11.2020 r., 9.12.2020 r.
4) Dyskusyjny Klub Książki –20.01.2020 r., 25.02.2020 r., 01.06.2020 r., 15.09.2020 r.,
05.10.2020 r.,20.10.2020 r., 05.11.2020 r.
5) „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 21.01.2020 r.
6) „Bo ferie nie muszą być nudne…” – okres ferii zimowych
7) Gminny konkurs z okazji „Dnia pisma ręcznego” - 13.02.2020 r.
8) „Czytelnik roku 2019” - 21.02.2020 r.
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Wakacje z biblioteką… - wakacje 2020 r.
Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą - 13.08.2020 r.
Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” - 07.07.-31.08.2020 r.
Narodowe Czytanie – 05.09.2020 r.
Projekt „Mała książka, wielki człowiek” - cały rok 2020.
Dzień gier planszowych - 12.10.2020 r.
Konkurs plastyczny „Zakładka do książki”
Konkurs „Droga do świętości Jana Pawła II” - 06.11.2020 r.

Dofinansowania:
Dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych w kwocie 5 923,00 zł. Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej
w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby
czytelników.
"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Kody do e-booków
Przy współpracy z Miejską Biblioteką w Zielonej Górze oraz konsorcjum Legimi, udostępniano naszym
czytelnikom darmowy dostęp do e-booków. W grudniu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej pozyskała fundusze na zakup dodatkowych kodów do e-booków dostępnych na
platformie Legimi w ramach "Wieloletniego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 625 zł.
"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
Współpraca z PGNiG oddział w Zielonej Górze
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zawarła umowę partnerską z PGNiG SA Oddział
w Zielonej Górze. W ramach tej współpracy otrzymała dofinansowanie w ramach sformułowanego
priorytetu: "Zakup do biblioteki nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży, w tym lektur, które
wzbogacą księgozbiór i uatrakcyjnią ofertę czytelniczą biblioteki". W związku z powyższym księgozbiór
biblioteki wzbogacił się o 102 pozycje książkowe.
Współpraca z firmą Promarol-Plus
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej otrzymała dofinansowanie na zakup rolet okiennych
do Sali widowiskowej w Szlichtyngowie.
Wystawy okolicznościowe:
−
−
−

„Małgorzata Musierowicz” – 75 rocznica urodzin;
„Stanisław Ignacy Witkiewicz” – 135 rocznica urodzin;
Dzień zakochanych „Walentynki”;
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„Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”;
„Dzień Kobiet”;
„Książki na wakacje”;
„100 rocznica Bitwy Warszawskiej”;
„II Wojna Światowa w literaturze”;
„110 rocznica śmierci Marii Konopnickiej”;
„11 listopada – Dzień Niepodległości”;
„95 rocznica śmierci Władysława Reymonta”.
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11. INFORMACJE DODATKOWE
WALKA Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS -COV-2
MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW
W dniach 16 i 17 kwietnia 2020 r. na terenie Gminy przeprowadzono akcję dostarczania maseczek
ochronnych zakupionych przez Gminę Szlichtyngowa. Rozdysponowanych zostało ponad 2.600 maseczek,
po dwie na gospodarstwo wieloosobowe i po jednej dla gospodarstwa jednoosobowego. Maseczki
zakupione zostały ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa w łącznej ilości 2.800 szt. za kwotę
12.472,80 zł. Maseczki zamówione zostały w firmie Euro-Comfort Sp. z o.o. w Lesznie. Wraz z maseczkami
dostarczona została ulotka informacyjna, która została nieodpłatnie wydrukowana przez firmę Color4You
ze Wschowy. Maseczki rozdysponowane zostały przez Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu,
Strażaków OSP Gola, OSP Szlichtyngowa, OSP Wyszanów, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
SOLIDARNOŚĆ ZE SŁUŻBAMI MEDYCZNYMI
Gmina Szlichtyngowa przekazała 5.334,32 zł na poczet Nowego Szpitala we Wschowie oraz
4.999.95 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej. Dla miejscowego ośrodka
zdrowia przekazano również 300 szt. ochronnych maseczek chirurgicznych.
ŚRODKI OCHRONY ZAKUPIONE PRZEZ RADNYCH R ADY MIEJSKIEJ
W ramach walki z pandemią koronawirusa Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa zakupili 500 szt.
maseczek ochronnych z normą medyczną, 40 paczek rękawiczek jednorazowych, 26 płynów i żeli
dezynfekujących do rąk oraz 16 szt. litrowych płynów do dezynfekcji lad sklepowych. Materiały te zostały
przekazane do Nowego Szpitala we Wschowie, Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
w Szlichtyngowej, OSP Szlichtyngowa, sklepów znajdujących się na terenie Gminy, Aptece Eskulap oraz
Poczcie Polskiej.
ŚRODKI OCHRONY ZAKUPIONE PRZEZ SOŁTYSÓW
W czerwcu 2020 r. Sołtysi z terenu Gminy Szlichtyngowa zakupili 170 paczek rękawic
jednorazowych. Rękawice przekazane zostały sklepom znajdującym się na terenie naszej gminy, Aptece
Eskulap, placówce Poczty Polskiej, Zakładowi Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej
oraz Szkołom Podstawowym w Jędrzychowicach, Starych Drzewcach i Szlichtyngowej.
WSPARCIE DLA SZPITALA WE WSCHOWIE
Gmina Szlichtyngowa udzieliła wsparcia Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej
w kwocie 11.340,00 zł na zakup potrzebnego urządzenia medycznego, jakim jest analizator parametrów
krytycznych z przeznaczeniem dla Nowego Szpitala we Wschowie. Urządzenie to jest niezwykle
przydatnym, ratującym życie urządzeniem używanym w szpitalach w ostrych przypadkach, gdyż pozwala
błyskawicznie sprawdzić część kluczowych parametrów, pomaga postawić właściwą diagnozę i wdrożyć
odpowiednie postępowanie. Urządzenie służyć będzie mieszkańcom Powiatu Wschowskiego w tym także
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Mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa. Przekazanie zakupionego urządzenia odbyło się w siedzibie szpitala
w dniu 21.12.2020 r.
SZYCIE MASECZEK PRZEZ MIESZKAŃCÓW
Do walki z pandemią włączyły się mieszkanki Gminy Szlichtyngowa, które uszyły maseczki
ochronne z zakupionego przez Gminę materiału. Łącznie nasze mieszkanki uszyły 1.598 szt. maseczek,
które wraz z początkiem roku szkolnego zostały przekazane uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy
Szlichtyngowa. W ramach podziękowania 23 października 2020 r. zorganizowano spotkanie, podczas
którego Burmistrz podziękowała za bezinteresowną pomoc i życzliwość w trudnym czasie pandemii oraz
za zaangażowanie i poświęcony czas. Każda z Pań otrzymała podziękowanie w formie listu, symboliczną
różę, słodki upominek i zestaw materiałów promocyjnych Gminy Szlichtyngowa.
WSPÓLNE STANOWISKA GMINY GŁOGÓW I GMINY SZLICHTYNGOWA
Dnia 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus oraz Wójt Gminy Głogów - Bartłomiej Zimny podpisali wspólne
stanowiska dotyczące:
- połączenia obwodnicy miasta Głogowa i Wschowy z obwodnicą miasta Szlichtyngowa, miejscowości
Wilków, Górczyna i Jędrzychowice,
- budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12 relacji Szlichtyngowa – Głogów.
Samorządy Gminy Szlichtyngowa i Gminy Głogów od wielu lat zabiegają o budowę obwodnic miast i wsi
leżących w ciągu drogi krajowej nr 12.
Gmina Szlichtyngowa w 2013 roku przystąpiła do inicjatywy polegającej na ujęciu w „Strategii Rozwoju
Polski Zachodniej” oraz „Kontrakcie Terytorialnym” zadania pn.: „Rozbudowa korytarza transportowego
w oparciu o drogę krajową nr 12” wraz z budową obwodnicy miasta Szlichtyngowa. Zarówno w roku
ubiegłym, jak i na początku roku bieżącego Gmina Szlichtyngowa wnioskowała o uwzględnienie w planach
krajowych, w tym również w rządowym programie „100 obwodnic” budowy obwodnicy m. Szlichtyngowa.
W związku z tym, iż w ogłoszonym programie nie została uwzględniona budowa obwodnicy na
terenie gminy Szlichtyngowa, jak również obwodnica miejscowości Wilków w Gminie Głogów włodarze
gmin: Szlichtyngowa i Głogów, w trosce o poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców,
podjęli wspólne starania zmierzające do uwzględnienia oraz realizacji ww. zadania w „Programie Budowy
100 obwodnic na lata 2020-2030”.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
W Urzędzie Miejskim w Sławie uroczyście podpisano list intencyjny gmin z powiatów
wschowskiego i nowosolskiego. Porozumienie dotyczyło współpracy pomiędzy samorządami dla
wzmocnienia partnerstwa międzygminnego oraz łączenia potencjału gmin w celu pozyskiwania środków
europejskich w nowej perspektywie unijnej 2021-2027. Sygnatariuszami porozumienia są gminy z woj.
Lubuskiego: Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Bytom Odrzański, Gmina
Siedlisko, Gmina Kolsko, Gmina Sława, Gmina Wschowa i Gmina Szlichtyngowa.
89

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul Głogowska 1 (parter) w 2020 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. Punkt działał dwa dni w tygodniu po
cztery godziny. Po wprowadzeniu stanu epidemii w dniach 13.03.2020 r. - 31.05.2020 r. porady były
udzielane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość - telefonicznie bądź
e-mailowo. Od dnia 01.06.2020 r. ponownie porady prawne były udzielane stacjonarnie. Z uwagi na kolejną
falę Covid-19 od dnia 06.11.2020 r. do końca roku dyżury odbywały się w formie zdalnej.
POMOC FINANSOWA DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GORZOWIE WLKP.
W 2020 r. Gmina Szlichtyngowa udzieliła pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł dla Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji we
Wschowie na sfinansowanie wydatków bieżących. Przekazane środki zostały wydatkowane na
sfinansowanie zakupu biurowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz sfinansowanie wydatków bieżących.
DOTACJA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARN EJ WE WSCHOWIE
W 2020 roku Gmina Szlichtyngowa udzieliła pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie z przeznaczeniem na realizację zadania
pn.: „Modernizacja łączności radiowej na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu
wschowskiego”. Przekazane środki zostały wydatkowane na wydatki inwestycyjne związane
z modernizacją łączności radiowej na potrzeby ochrony przeciwpożarowej powiatu wschowskiego.
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