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Podstawa prawna
– Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
– Uchwała Nr VI/37/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia
wymogów jakie powinien spełniać raport o stanie Gminy.
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Informacje ogólne
Położenie, powierzchnia i ludność
Gmina Szlichtyngowa to gmina miejsko-wiejska. Położona jest w województwie lubuskim,
w powiecie wschowskim. Gmina Szlichtyngowa liczy 5 058 mieszkańców, zamieszkuje ją 13% ogółu
ludności powiatu. Gmina stanowi 16,0% powierzchni powiatu. Siedzibą Gminy jest miasto
Szlichtyngowa.

Terytorium Gminy Szlichtyngowa

Powierzchnia Gminy:

1

99,7 km2

Gęstość zaludnienia w Gminie: 5,1 osób/km2
W ogólniej liczbie mieszkańców Gminy Szlichtyngowa (5 058) – 50,1% stanowią kobiety, a 49,9%
mężczyźni.
Mieszkańcy Gminy Szlichtyngowa zawarli w 2018 roku 31 małżeństw.
Gmina Szlichtyngowa ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 11 osób. W 2018 roku urodziło się
64 dzieci, w tym 42% dziewcząt i 58% chłopców.
W 2018 roku zarejestrowano 163 zameldowań oraz 44 wymeldowania, co stanowi saldo migracji
119 osób.
20,7% mieszkańców Gminy Szlichtyngowa jest w wieku produkcyjnym, 62,9% w wieku
przedprodukcyjnym, a 16,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

1

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Szlichtyngowa
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Władze lokalne
W skład Rady Miejskiej Szlichtyngowa wchodzi 15 radnych.
Przy Radzie Miejskiej Szlichtyngowa w roku 2018 działało 6 stałych komisji:
1. Komisja Rewizyjna – 4 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
w zakresie kontroli;
2. Komisja Budżetowa – 4 osoby
Zakres działania Komisji Budżetowej obejmuje m.in. opiniowanie zmian budżetu Gminy,
kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy, opiniowanie stawek podatków
i opłat lokalnych;
3. Komisja Oświaty i Kultury – 6 osób
Do zakresu działania Komisji Oświaty i Kultury należy m.in. nadzorowanie i opiniowanie spraw
związanych z edukacją, kulturą oraz kulturą fizyczną;
4. Komisja Rolna, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług – 6 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;
5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mienia – 4 osoby
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;
6. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 7 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.
Wraz z początkiem kadencji 2018–2023, oprócz ww. komisji, powołana została siódma stała
komisja, tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w skład, której weszło 3 radnych będących jednocześnie
członkami innych komisji.
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.

Uchwały Rady Miejskiej
W roku 2018 Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła 77 Uchwał, w tym 8 Uchwał dotyczących
budżetu Gminy Szlichtyngowa.
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Jednostki organizacyjne Gminy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej.
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.
7. Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach.
8. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki“ w Starych Drzewcach.

Sołectwa
W skład Gminy Szlichtyngowa wchodzi 9 sołectw:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sołectwo Dryżyna.
Sołectwo Gola.
Sołectwo Górczyna.
Sołectwo Jędrzychowice.
Sołectwo Kowalewo.
Sołectwo Nowe Drzewce i Małe Drzewce.
Sołectwo Stare Drzewce.
Sołectwo Wyszanów.
Sołectwo Zamysłów.
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Informacje finansowe
Stan finansów Gminy
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

Udział dochodów budżetu: 21 187 238,92 zł
2%
36%

34%

Dochody własne
Subwencje
dotacje i środki przeznaczone
na cele bieżące
Dochody majątkowe

28%

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Udział wydatków budżetu: 22 984 378,11 zł
15%

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

85%

9
Zadłużenie ogółem

Zadłużenie ogółem: 6 674 813,00 zł
1 574 813,00 zł
24%
Obligacje komunalne jednostek
samorządu terytorialnego

z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek (SUW Stare
Drzewce)

5 100 000,00 zł
76%

Wskaźnik zadłużenia stanowi 31,50% w stosunku do dochodów wykonanych za 2018 rok. Planowany
wykup obligacji komunalnych na 2018 r. to kwota 600 000,00 zł. Wykonano 600 000,00 zł, co stanowi
2,83% wykonanych dochodów.
Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 181 836,37 zł. Ogółem spłata – wykup obligacji oraz
wydatki na obsługę długu publicznego – to kwota 781 836,37 zł, co stanowi 3,69 % wykonanych
dochodów.

Wykonanie budżetu Gminy
Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów
plan: 21 623 698,35 zł, wykonanie: 21 187,92 zł (tj. 97,98%)
2,02%

97,98%

10
Wynik operacyjny

Wynik operacyjny
zł2 500 000,00
zł2 000 000,00
zł1 500 000,00
Planowany deficyt
zł1 000 000,00

Wykonany deficyt

zł500 000,00
zł1

Wykonanie wydatków majątkowych wysokość wydatków majątkowych w stosunku
do planu

Wykonanie wydatków majątkowych
plan: 3 825 864,73 zł, wykonanie: 3 489 555,94 zł (tj. 91,21%)

8,79%

91,21%
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Wieloletnia prognoza finansowa
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Planowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
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.
Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego to 4974 ha. Gmina posiada 10 obowiązujących planów
zagospodarowania przestrzennego obejmujących powierzchnię 5107 ha, co stanowi 51,22%
powierzchni Gminy.
Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.

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)
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Drogi gminne
Drogi publiczne gminne w granicach administracyjnych miasta
– Drogi o klasie L, długość ogółem: 11,080 km, w tym o nawierzchni:
-

bitumicznej,
–
z kostki brukowej
–
brukowanej
–
tłuczniowej
–
naturalnej (z gruntu rodzimego) –

2,710 km
1,550 km
0,200 km
0,900 km
5,720 km

Drogi publiczne gminne poza granicami administracyjnymi miasta
– Drogi o klasie L, długość ogółem: 65,800 km, w tym o nawierzchni:
-

bitumicznej
–
tłuczniowej
–
naturalnej (z gruntu rodzimego) –

3,790 km
1,290 km
60,720 km

Gospodarka niskoemisyjna
Na terenie Gminy Szlichtyngowa obowiązuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Szlichtyngowa na lata 2016–2020, przyjęty Uchwałą Nr XVIII/108/16 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 30 maja 2016 r.
Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej zapisane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej:
-

termomodernizacja budynków administracji samorządowej w Gminie Szlichtyngowa;
„zielone“ zamówienia publiczne – działania, w których wśród ważnych kryteriów wyboru
wykonawcy usługi lub produktu wymienia się ich oddziaływanie na środowisko;
przygotowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla stref aktywności
gospodarczej i osiedli mieszkaniowych;
montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej;
wymiana na energooszczędne oświetlenia dróg i ulic;
modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa;
popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu;
popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu – w tym
promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydowym;
modernizacja transportu ciężarowego prywatnego i komercyjnego;
wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor wyposażony jest w ekologiczne
jednostki napędowe;
tworzenie barier ekologicznych – nasadzenia drzew tlenowych o większym poziomie
wchłaniania CO2;
termomodernizacja budynków mieszkalnych i przemysłowych, wraz z wymianą źródeł
ciepła;
montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych do 3 kW na dachach budynków;
montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 20 kW na dachach
budynków użytkowych.
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Informacje o stanie mienia komunalnego
1. Użytki rolne
– 103,1851 ha, w tym:
a. grunty rolne
– 67,2301 ha
b. łąki trwałe
– 8,2513 ha
c. rowy
– 27,7037 ha
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 13,8682 ha, w tym:
a. lasy
– 13,8682 ha
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane
– 46,0526 ha, w tym:
a. inne tereny zabudowane
– 26,6617 ha
b. zurbanizowane tereny niezabudowane – 19,3909 ha
4. Tereny komunikacyjne
– 199,0290 ha, w tym:
a. drogi
– 181,0132 ha
b. inne tereny komunikacyjne – 18,0158 ha
Łącznie – 362,1349 ha
W wyniku zmian, stan na dzień 31.12.2018 r. obniżył się w stosunku do roku ubiegłego
o 6,4840 ha.
Wartość mienia komunalnego wg jednostek przedstawia sie następująco:
Lp.

Nazwa jednostki

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZGKiM Szlichtyngowa
Zespół Świetlic
Biblioteka Publiczna
SP Stare Drzewce
SP Jędrzychowice
Gimnazjum w Szlichtyngowej
ZPE Szlichtyngowa
UMiG Szlichtyngowa
M-GOPS Szlichtyngowa
Łącznie

Stan na dzień 31.12.2018 [zł]

24 489 364,68
2 348 434,35
7 195,47
794 307,85
420 292,22
1 398 956,66
2 563 624,30
37 467 614,64
14 307,20
69 504 097,37

Wzrost/spadek [zł]

2 700 065,57
246 997,17
0,00
99 002,72
–17 032,90
0,00
0,00
622 721,33
0,00
3 651 753,89

Ogółem wartość majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o kwotę
3 651 753,89 zł. Złożyły się na to inwestycje dotyczące: SUW Stare Drzewce, Klub Senior+,
Rewitalizacja Parku Górczyńskiego.
Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Jednostka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZGKiM Szlichtyngowa
Zespół Świetlic
Biblioteka Publiczna
SP Stare Drzewce
SP Jędrzychowice
Gimnazjum w Szlichtyngowej
ZPE Szlichtyngowa
UMiG Szlichtyngowa
M-GOPS Szlichtyngowa

Kwota [zł]

Łącznie

49 860,68
3 336,82
13 888,80
870,45
1 407,32
5 802,26
7 941,19
34 409,26
10 560,03
128 076,81

15

Kultura i sport
Obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych
i samorządu gminnego. Na terenie Gminy Szlichtyngowa działają następujące stowarzyszenia
i kluby sportowe promujące uprawianie sportu:
-

-

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 w LZPN okręg
zielonogórski, drużyny: seniorów i młodzików.
Grupa Virtus: mini siatkówka i siatkówka dziewcząt,
UKS „Szlichtyngowianka”: lekka atletyka.

W ostatnich latach znacznie poprawiła się baza sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy.
Obiekty są ogólnodostępne i 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.
-

boisko sportowe w Szlichtyngowej znajduje się przy ulicy 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 roku
2010, pomieszczenia: sędziowskie, biurowe, salka konferencyjna, magazyn sportowy,
zaplecze gospodarcze, 4 szatnie, toalety, prysznice.

Zaplecze sportowe przy boisku sportowym w Szlichtyngowej
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boisko „Orlik 2012” przy ulicy Daszyńskiego w Szlichtyngowie. Zlokalizowane są tu boiska
uniwersalne wielozadaniowe, do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjne (siatkówka, tenis
ziemny, koszykówka). Boisko wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oddano do użytku
w 2009 roku. Obiekt jest otwarty od lutego do listopada, zajęcia prowadzi animator
sportowy.

Moje Boisko – Orlik 2012















boisko do piłki siatkowej 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 6,98 ha. 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;
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;
boisko sportowe w Górczynie – zlokalizowane na działce nr 318/1 o powierzchni 0,1496 ha.
Na boisku znajduje się boisko do siatkówki oraz kosz do gry w koszykówkę, plac zabaw,
siłownia oraz zaplecze;
boisko sportowe w Zamysłowie – zlokalizowane na działce nr 333 o powierzchni 1,0300 ha. Na
boisku znajdują się dwie bramki do gry w piłkę nożną. Usytuowana jest tu także scena wraz
z parkietem tanecznym oraz boisko do siatkówki;
boisko sportowe w Goli – zlokalizowane na działce nr 97/5 o powierzchni 0,4994 ha. Na boisku
znajdują się dwie bramki do gry w piłkę nożną;
boisko sportowe w Starych Drzewcach – zlokalizowane na działce nr 497 o powierzchni 1,8000
ha. Na boisku znajdują się dwie bramki do gry w piłkę nożną, scena wraz z parkietem
tanecznym oraz boisko do siatkówki;
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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, plac
zabaw i siłownia.
Na terenie Gminy przebiega ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 12 z Górczyny do
Jędrzychowic o długości ok. 3 km i szerokości 3 m. Mieszkańcy w sposób bezpieczny mogą jeździć
na rowerze, rolkach, czy uprawiać nornic walking.
W Puszczy znajduje się strzelnica sportowa, którą użytkuje Koło Strzeleckie „Muszkiet”
w Szlichtyngowej. Stowarzyszenie utrzymuje wzorowy stan strzelnicy oraz organizuje różne
zawody strzeleckie, nawet o zasięgu wojewódzkim.
Doskonałym miejscem rekreacji są też nowoczesne, ogólnodostępne place zabaw dla dzieci
i siłownie. Poniżej przedstawiono miejscowości i obiekty małej infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej:
Obiekty małej architektury
Wyszanów
Dryżyna
Kowalewo (boisko)
Kowalewo (szkoła)
Jędrzychowice (świetlica)
Jędrzychowice (boisko)
Górczyna
Szlichtyngowa (ul. Miodowa)
Szlichtyngowa (ul. Dożynkowa)
Szlichtyngowej (przedszkole)
Zamysłów
Gola
Stare Drzewce
Stare Drzewce (szkoła)
Nowe Drzewce
Małe Drzewce

Rodzaj
plac zabaw, betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw i siłownia, betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw
plac zabaw, betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw
betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw i siłownia, betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw
plac zabaw
plac zabaw
plac zabaw, betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw i siłownia, betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw, betonowy stół do tenisa stołowego
plac zabaw, siłownia
plac zabaw, betonowy stół do tenisa stołowego
betonowy stół do tenisa stołowego

Imprezy kulturalne i sportowe organizowane na terenie Miasta i Gminy
Szlichtyngowa w 2018 roku
1. II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
W dniu 14 stycznia 2018 roku w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbył się II Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie wystąpiło ponad 170 młodych artystów.
2. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W dniu 3 maja 2018 r. w Szlichtyngowej odbyły się uroczystości z okazji 227–ej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach
Dnia 16 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach obchodziła Jubileusz 50–lecia.
Z tej okazji odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” – legendarnej
sanitariuszki Armii Krajowej.
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4. Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2018 r. w Szlichtyngowej obchodzono uroczyście Narodowe Święto Niepodległości.
Odprawiona została Msza św. w kościele w Szlichtyngowej. Także w kościele odbył się program
artystyczny przygotowany przez Państwową Szkołę Muzyczną we Wschowie. Następnie delegacje
złożyły wiązanki pod „obeliskiem“ na Rynku.
5. Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
W dniu 11 maja 2018 r. na boisku sportowym w Szlichtyngowej odbył się Bieg o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w którym wzięły udział dzieci i młodzież z gminnych placówek
oświatowych.

Zespół Świetlic w Szlichtyngowej
Zespół Świetlic w Szlichtyngowej prowadzi działalność kulturalną, w tym zajęcia dla dzieci
i młodzieży, organizuje imprezy kulturalne, zajmuje się wynajem świetlic dla mieszkańców.
Zespół Świetlic posiada na wyposażeniu 11 obiektów:
- Świetlica Miejska w Szlichtyngowej, o powierzchni 350 m2. Jest to budynek
jednopiętrowy, składający się z następujących pomieszczeń:
o na I piętrze: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Koło Wędkarskie
Kaszalot, mała sala,
o na parterze: Klub Senior+, pomieszczenie do przygotowywania posiłków, zaplecze
gospodarcze, szatnia, pomieszczenie radcy prawnego (bezpłatne doradztwo
prawne dla mieszkańców), sala widowiskowa z dwoma bocznymi
pomieszczeniami, toalety, pomieszczenie po byłej kotłowni (poniżej poziomu
gruntu).
- 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 (nieczynna z uwagi na zły stan budynku),
- Świetlica Wiejska w Górczynie (nieczynna z uwagi na zły stan budynku).
W Zespole zatrudnione są trzy osoby na niepełne etaty: 1/4, 1/4, 2/5. Ponadto Zespół zatrudnia
na podstawie umów zleceń 7 opiekunów świetlic.
Zakup wyposażenia oraz usług o większej wartości:
- meble kuchenne do Nowych Drzewiec,
o szafki kuchenne stojące 5 szt.;
o wiszące 2 szt.;
o szafka pod zlewozmywak;
- wózki kelnerskie do świetlic,
- stoły metalowe kuchenne do Goli,
- wyposażenie toalet, zlewozmywak, wieszak, komoda w Szlichtyngowej,
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wymiana drzwi wejściowych w Nowych Drzewcach,
wymiana drzwi wejściowych w Małych Drzewcach,
demontaż i montaż grzejników w Szlichtyngowej.

Przeprowadzone remonty:
- wykonanie sufitu podwieszanego w Wyszanowie,
- przebudowa świetlicy w Nowych Drzewcach (pomieszczenie przygotowywania posiłków),
- malowanie ścian w Nowych Drzewcach,
- remont przedsionka w Kowalewie,
- naprawa dachu w Starych Drzewcach,
- malowanie podłogi w Małych Drzewcach,
- naprawa dachu pomieszczenia gospodarczego oraz wymiana 4 okien w Zamysłowie,
- malowanie klatki schodowej, malowanie cokołu na dużej sali w Szlichtyngowej.
Wydarzenia kulturalne:
- „Wielkanocne Tradycje” oraz „Bombka Bożonarodzeniowa” – dla dzieci uczęszczające do
świetlic,
- Konkurs na najładniej przystrojoną choinkę (wspólnie z Biblioteką Publiczną
w Szlichtyngowej) – dla szkół,
- koncert „Śpiewana historia Polski“ w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.

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 w roku 2018 dążył do zmiany
postrzegania go w świadomości społeczności lokalnej, gdyż nie jest już tylko instytucją
wypłacającą świadczenia pieniężne, lecz dzięki nowym formom wsparcia o charakterze
niepieniężnym, przyczynia się skuteczniej do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania
społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kierunki działań ośrodka określały:
-

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szlichtyngowa na lata 2011–
2018
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Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Szlichtyngowa na lata 2018–2021.

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy
społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania.
Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymienione w ustawie, ma prawo
zwrócenia się do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy. Obowiązkiem takiej osoby przy
udzielaniu pomocy jest jej współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
Celem działalności Ośrodka jest to, aby 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.

Informacje o jednostce
Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania
kwalifikacji. Wykonują swoje obowiązki stosowanie 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 2018 r. w M-GOPS zatrudnionych było 11 osób. Trzech
pracowników socjalnych, asystent rodziny, referent ds. świadczeń rodzinnych, referent ds.
świadczeń wychowawczych, referent ds. funduszu alimentacyjnego, referent ds. księgowych,
opiekun środowiskowy, główna księgowa i kierownik jednostki.
Struktura zatrudnienia

OGÓŁEM
Kierownik M-GOPS
Główny księgowy
Referent ds. świadczeń rodzinnych
Referent do spraw funduszu
alimentacyjnego
Pracownik socjalny – specjalista pracy
socjalnej
Pracownik socjalny
Asystent rodziny
Referent ds. księgowości
Opiekun środowiskowy
Informatyk

Liczba osób

11
1
1
1
1

Liczba etatów
(osoby zatrudnione na umowy
o pracę)
10 i 3/4
1
3/4
1
1

1

1

2
1
1
1

2
1
1
1
Umowa zlecenie 1 osoba

W celu podniesienia kwalifikacji pracowników oraz efektywności pracy – pracownicy M-GOPS brali
udział w szkoleniach/seminariach/konferencjach.
Dzięki tym szkoleniom pracownicy mają możliwość zaktualizowania posiadanej wiedzy, poprawy
warsztatu pracy, doskonalenia umiejętności interpersonalnych i społecznych.
Szkolenia, w których brali udział pracownicy M-GOPS finansowane były zarówno z budżetu Gminy
jak i budżetu państwa.
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W 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie szkoleń i otrzymano dofinansowanie
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników w wysokości 7 182,00 zł.
Ośrodek wykonując swoje zadania współpracuje z:
-

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

Asystent rodziny i piecza zastępcza
Rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, mogą
otrzymać wsparcie ze strony Gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość 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 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
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;
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13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”;
15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
17) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
20) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami,
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej zatrudnia jednego asystenta
rodziny, który pracuje maksymalnie z 15 rodzinami. Etat asystenta rodziny w roku 2018
finansowany był w 67% ze środków pozyskanych w ramach Resortowego programu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny”.
Liczba rodzin na terenie Gminy Szlichtyngowa w roku 2018 objętych asystenturą:
Rok

Liczba rodzin objętych asystenturą

2018

11

Liczba dzieci
w rodzinach
34

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

2018
2
1
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 opiekuńczowychowawczych, 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 opiekuńczo-wychowawczej).
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
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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.
2018 rok
Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej
z terenu Gminy Szlichtyngowa
Koszty poniesione przez Gminę na
utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej

8
134 623,09 zł

Wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej mają tendencję wzrostową. Analizy danych
wskazują, że w kolejnych latach tendencja wzrostowa utrzyma się i Gmina Szlichtyngowa będzie
ponosić z tego tytułu coraz większe wydatki, gdyż pobyt większości dzieci współfinansowany
będzie w wysokości 50%.

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.

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
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Karty Dużej Rodziny mieszkańcy Gminy Szlichtyngowa mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
Poniższa tabela przedstawia ilość wydanych kart w 2018 r.
2018 rok
Ilość wydanych Kart
Dużej Rodziny
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Fundusz alimentacyjny
Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej przyznaje i wypłaca świadczenia
z funduszu alimentacyjnego rodzinom, które spełniają wszystkie przesłanki zawarte w powyższej
ustawie.
Poniższa tabela przedstawia liczbę wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 r.
Lp.
1.

Nazwa
Liczba świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

2018 r.
605

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za
2018 rok wydatki stanowiły kwotę: 229 657,00 zł.

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. W okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. świadczenie to pobierało 347
rodzin.
W związku z realizacją ustawy o świadczeniu wychowawczym w 2018 roku przyznano 6565
świadczeń na łączną kwotę 3 380 982,10 zł. + koszty obsługi 50 714,73 zł.

Świadczenia rodzinne
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to kwota 674,00 zł na osobę
w rodzinie oraz kwota 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 2018r. na realizację powyższego zadania na planowane 2 496 990,00 zł wykonano
2 455 622,11 zł, co stanowi 98,34 % planu rocznego.
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Świadczenia – 2 389 746,67 zł – koszty obsługi 65 875,44 zł.
W ramach realizacji powyższego zadania wydatkowano kwoty w podziale na:
– zasiłki rodzinne – kwotę 2 272 448,29 zł w liczbie świadczeń 4408,
– na dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano 245 640,42 zł, w tym:
– z tytułu urodzenia dziecka 21 355,71 zł w liczbie świadczeń 27,
– opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 32933,17 zł
w liczbie świadczeń 97,
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka 29 691,71 zł w liczbie świadczeń 162,
– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 43 510,08 zł w liczbie
świadczeń 429,
– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 24 336,34 zł w liczbie świadczeń 565,
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie
31 203,77 zł w liczbie świadczeń 498,
– z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 62 609,61 zł w liczbie
świadczeń 718.
– na świadczenia opiekuńcze wydatkowano 1 003 107,00zł, w tym:
– zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 434 399,00 zł w liczbie świadczeń 2747,
– świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 507 307,00 zł w liczbie świadczeń 344,
– specjalny zasiłek opiekuńczy 61 401,00 zł w liczbie świadczeń 115,
– zasiłek dla opiekuna 41 837,00 zł w liczbie świadczeń 80,
– świadczenie rodzicielskie 212 899,00 zł w liczbie świadczeń 229,
– na świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano
48 000,00 zł w liczbie świadczeń 48.

Świadczenia pomocy społecznej
W 2018 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 2018 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych objęto w Gminie Szlichtyngowa 555 osób.
Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej, między innymi z pracy socjalnej,
poradnictwa ogólnego, poradnictwa rodzinnego, pomocy przy załatwianiu spraw w urzędach,
sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent i emerytur.
Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe, wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków,
wydawali opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, Policji, Sądów i innych
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uprawnionych instytucji. Wśród podopiecznych 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:
Wyszczególnienie
rodziny ogółem
o liczbie osób 1
o liczbie osób 2
o liczbie osób 3
o liczbie osób 4
o liczbie osób 5
o liczbie 6 i więcej

liczba rodzin
209

2018r.
liczba osób w rodzinach
602

61
44
28
41
20
15

61
88
84
164
100
105

rodziny z dziećmi ogółem

109

450

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

38
45
17
5
1
2
1
34

116
180
87
31
9
18
9
104

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

15
13
5
1
46

31
44
23
6
98

20
15
5
6

20
30
15
33

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

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

Liczba rodzin

2018r.
Liczba osób w rodzinach

ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność
bezrobocie
niepełnosprawność

123
1
0
36
33
109
66

334
6
0
197
188
321
183

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

101
80

232
319

35

104

17
2
25
0
0

104
7
51
0
0

0

0

1
0
0
0

1
0
0
0

W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy główne kategorie powodów, z jakich osoby
i rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia. Najczęstszymi powodami pozostawiania
w trudnej sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej były: ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego itp.

Pomoc materialna
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
-

dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701,00 zł,
dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528,00 zł.

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

liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

liczba świadczeń

kwota
świadczeń w zł

liczba rodzin

liczba osób
w rodzinach

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

18

192

95 675,00

18

25

x

x

1,00

x

x

x
15

x
161

95 674,00
87 256,00

x
15

x
15

4

31

8 419,00

4

11

Osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, podlegają
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, do którego zgłaszane są przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem z pomocy społecznej
o charakterze niepieniężnym. W omawianym okresie Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie
zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
jest zadaniem własnym, na które Gmina otrzymuje dotację. Ośrodek wydatkował na powyższy cel
7 571,00 zł.

Zasiłki okresowe
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Świadczenie
przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł. Wysokość zasiłku okresowego dla
osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej rodziny z tym, że kwota zasiłku nie może być
wyższa niż 350,50 zł miesięcznie.
Zasiłek okresowy dla rodziny przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego tj. 528,00 zł na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku okresowego dla rodziny ustala
się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota
zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenie społecznego.
formy pomocy

zasiłki okresowe
– ogółem
z tego:
środki własne
dotacja

liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
75

liczba świadczeń

kwota
świadczeń
w zł.

liczba rodzin

liczba osób
w rodzinach

472

158 415,00

74

214

x

x

0

x

x

x

x

158 415,00

x

x
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Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa.
W 2018 r. M-GOPS w Szlichtyngowej wydatkował kwotę 158 415,00 zł.

Zasiłki celowe
Zasiłki celowe należą do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek celowy
stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb,
tj. między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu.
Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osobom o dochodach przekraczających ww.
kryterium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być przyznany specjalny zasiłek
celowy, który nie ma charakteru obowiązkowego. Poniższa tabela przedstawia dane zbiorcze,
w tym zasiłki na zakup żywności:
formy pomocy

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

liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
143

liczba świadczeń

kwota
świadczeń w zł.

liczba rodzin

liczba osób
w rodzinach

x

168 736,00

138

345

18

32

7 228,00

18

39

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Często stosowaną formą pomocy w naturze jest przyznawanie i finansowanie posiłku, w tym
głównie dla dzieci w szkołach i przedszkolach. W 2018 r. z posiłków skorzystało 195 dzieci
w szkołach i przedszkolach na łączną kwotę 132 879,00 zł z tego:
– 26 579,00 zł – koszt własny Gminy,
– 106 303,00 zł – dotacja Wojewody w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.

W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej otrzymał środki
finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. W ramach Programu realizowana jest pomoc w zakresie
dożywiania:
-

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym
lub niepełnosprawnym.
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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 2018 roku dla dzieci wydano 23 862 posiłków, w tym:
- dla dzieci do 7 roku życia – 4 368 posiłków,
- dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 19 332 posiłków,
- dla pozostałych osób 162 posiłków.
W 2018 r. w formie posiłku (niewymagające przeprowadzenia wywiadu środowiskowego)
skorzystało 23 dzieci w szkołach i przedszkolach na łączną kwotę 10 969,00 zł – w tym:
-

2 193,00 zł – koszt własny Gminy.
8 776,00 zł – dotacja Wojewody w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.

Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało 122 rodzin na łączną
kwotę 136 152,00 zł (z tego: 27 231,00 zł – ze środków Gminy, 108 921,00 zł – z dotacji
Wojewody).
Łącznie na Program (dożywianie i zasiłki celowe na żywność) wydano 280 000,00 zł, w tym:
-

z funduszu Wojewody 224 000,00 zł,
ze środków Gminy 56 000,00 zł.

Pomoc pozamaterialna
Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych były objęte pomocą w formie
wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą finansową, pomocą 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
160

liczba osób w rodzinach
458

12
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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
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-

-

-

-

-

i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu
dodatku mieszkaniowego, a także informowanie osób i rodzin o możliwościach
skorzystania z innego rodzaju ulg oraz motywowaniu do korzystania z uprawnień. To
również pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym – planowanie
wspólnie z klientem wydatków poprzez właściwe hierarchizowanie potrzeb;
praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, która była realizowana m.in.
poprzez pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji
mieszkaniowej (złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie zaległości na raty,
umorzenie odsetek od spłaconej zaległości). To również pomoc w dostosowaniu
mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinansowanie),
pomoc w zakupie lub wymianie sprzętu domowego. Jeśli zachodzi potrzeba pracownicy
socjalni organizowali prace porządkowe w mieszkaniu danej osoby;
praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem było
zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu
czasu wolnego tym osobom, a także działania interwencyjne w sytuacji osób
zaniedbanych i zagrożonych. Praca socjalna w stosunku do tych osób była realizowana
poprzez budowanie systemu wsparcia środowiskowego niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania w środowisku. To również pomoc w ustaleniu stopnia
niepełnosprawności oraz udzielanie informacji o uprawnieniach z tego wynikających.
Pracownicy socjalni pomagali również w zorganizowaniu wyjazdu do sanatorium lub na
turnus rehabilitacyjny, a także 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 4 osoby, za
które Ośrodek ponosił koszty pobytu na łączną kwotę 38 320,00 zł – zadanie własne
Gminy.
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Kolonie letnie
W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 19 dzieci z terenu
Gminy Szlichtyngowa wyjechało w okresie od 18 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku na kolonię do
Ośrodka Wypoczynkowego „Panorama” w Kątach Rybackich.

Aktywne formy wsparcia
Przez cały 2018 r. tutejszy Organ organizował zbiórkę odzieży dla osób najbardziej
potrzebujących. W okresie zimowym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szlichtyngowej przekazał paczki żywnościowe pozyskane od PCK Nowa Sól oraz Gimnazjum
Noblistów Polskich w Szlichtyngowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta i Gminy
Szlichtyngowa. Paczkami obdarowano 28 rodzin.

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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej a uchwałą
Rady Miejskiej w 2010 roku określono tryb i sposób powoływania, odwoływania i warunki
funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Nowelizacja tej ustawy nałożyła na samorządy
obowiązki, a w szczególności:
-

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.

Całość zadania wykonuje 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 interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy.
W ramach procedury odbyło się 69 spotkań grup roboczych oraz 7 spotkania Zespołu
Interdyscyplinarnego, wszczęto 17 procedur "Niebieska Karta".
Koszt działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej w Gminie Szlichtyngowa
wyniósł 3 196,60 zł.

Punkt konsultacyjny
Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej działa od kilku lat Punkt
Konsultacyjny dla osób z problemami emocjonalnymi, osób uzależnionych i współuzależnionych,
gdzie mieszkańcy Gminy Szlichtyngowa mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, wsparcia
emocjonalnego, poradnictwa oraz terapii rodzinnej i indywidualnej.
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Pomoc finansowa w wysokości do 6 tys. zł
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymała
jedna rodzina z terenu Gminy Szlichtyngowa na kwotę 2 000,00 zł.

Konkursy
W ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Gmina Szlichtyngowa złożyła dnia
16 lutego 2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu „Razem przeciwko przemocy”.
Dnia 15 czerwca 2018 r. podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej a Gminą Szlichtyngowa na realizację zadania publicznego w ramach, którego
Gmina Szlichtyngowa otrzymała dotację w wysokości 70 000,00 zł. Całkowity koszt zadania
stanowił kwotę 100 000,00 zł. Zadanie realizowano w ramach Priorytetu III Dostosowanie
istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie
poprzez dostosowanie pomieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa do potrzeb
Punktu Konsultacyjnego dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnionych od alkoholu,
pomieszczenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej do prac
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pomieszczenia znajdującego się w Szkole Podstawowej
w Jędrzychowicach celem utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej.
W skład zadania wchodziły:
– remont pomieszczenia w M-GOPS na potrzeby Zespołu interdyscyplinarnego i doposażenie:
całkowity koszy – 12 200,00 zł, kwota dotacji – 8 540,00 zł, wkład własny – 3 660,00 zł;
– remont pomieszczenia w budynku Urzędu na potrzeby komisji przeciwalkoholowej wraz
z doposażeniem: całkowity koszt – 45 740,00 zł, kwota dotacji – 32 018,00 zł, wkład własny –
13 722,00 zł;
– remont pomieszczenia w szkole w Jędrzychowicach na świetlicę socjoterapeutyczną
i doposażenie: całkowity koszt – 22 450,00 zł, kwota dotacji – 15 715,00 zł, wkład własny –
6 735,00 zł;
– zarządzanie projektem to koszt całkowity: 19 610,00 zł, w tym dotacja – 13 727,00 zł, wkład
własny – 5 883,00 zł.
Pomieszczenia w UMiG Szlichtyngowa oraz M-GOPS Szlichtyngowa wyremontowano
i doposażono zgodnie z założeniami projektu. W wyremontowanym pomieszczeniu w Szkole
Podstawowej
w Jędrzychowicach nie może zostać utworzona świetlica socjoterapeutyczna, gdyż pomieszczenie
to nie spełnia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal,
w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego – na podstawie opinii Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie oraz Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Nowej Soli.
W związku z tym, iż nie osiągnięto rezultatu polegającego na utworzeniu świetlicy
socjoterapeutycznej należało zwrócić część dotacji w wysokości 19 554,72 zł.
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Klub „Senior+“
Na terenie Gminy działa Klub „Senior+“, Rada Miejska Szlichtyngowa na swoim posiedzeniu
w dniu 13 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr II/15/18 w sprawie utworzenia Klubu „Senior+“.
Zadanie w zakresie udzielania wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty
opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej realizowane
jest w utworzonej placówce wsparcia Klub Senior+. W związku z powyższym Uchwałą Nr II/16/18
Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie
uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, zadanie to
zostało przekazane w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
Na tym samym posiedzeniu Rada Miejska Uchwałą Nr II/18/19 w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Gminie Szlichtyngowa,
uregulowała kwestie finansowe uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Klub Senior+.

Program
profilaktyki
i
i przeciwdziałania narkomanii.

rozwiązywania

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 tez 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, moralniej 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
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2018 został przyjęty Uchwałą
Nr XXXIX/2018/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2017 r. i jest on kontynuacją
działań rozpoczętych w minionych latach. Program ten był opracowany zgodnie z obligatoryjnymi
zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie Gminy, co pozwoliło na zajęcie się
problematyką alkoholizmu w sposób zorganizowany i kompleksowy.
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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 ubiegłym roku w ramach działania punktu udzielono następujących porad:
– 203 porady osobom z problemem alkoholowym (65 osób);
– 83 porady dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym (23 osoby);
– 43 porady osobom doznającym przemocy w rodzinie (15 osób);
– 22 porady osobom stosującym przemoc w rodzinie (6 osób).
Działalność świetlic terapeutycznych:
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej. W ramach działalności
prowadzone są zajęcia taneczne dla dzieci, które odbywają się dwa razy w tygodniu
(wtorek i środa) bierze w nich udział ok. 20 dzieci;
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach. W ramach działalności
prowadzone są zajęcia dla dzieci: teatralne, taneczne, kulinarne oraz udzielanie
pomocy w lekcjach.



Prowadzenie działalności informacyjnej – edukacja rodziców i dzieci:
- Zakupiono 3 kampanie profilaktyczne: „Dopalaczom powiedz stop”, „Przeciw pijanym
kierowcom” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł”. Materiały profilaktyczne zostały
rozdysponowane wśród dzieci, młodzieży i rodziców;
- We wszystkich szkołach w Gminie Szlichtyngowa w zeszłym roku została
przeprowadzona kampania profilaktyczna dla dzieci pn. „Bezpieczne ferie z radiem
zachód“;
- W Bibliotece Publicznej zostało zorganizowane przedstawienia profilaktyczne dla
dzieci z terenu Gminy Szlichtyngowa.
 Promocja bezpieczeństwa i zdrowych nawyków żywieniowych. W ramach prowadzonej
działalności informacyjnej oraz promocji zdrowia zorganizowano Bezalkoholowy Piknik
Rodzinny.
W imprezie wzięło udział około 200 osób. Impreza promowała aktywne spędzanie czasu
wolnego z rodziną.
 Sfinansowano wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia. Zorganizowano obóz
profilaktyczno – sportowy w Osiecznej, który trwał od 25 do 31 lipca 2018 r. W obozie
uczestniczyło 6 dzieci z rodzin z problemem uzależnienia.
 Współpraca z innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu profilaktyki:
- współpraca przy organizacji konkursów profilaktycznych takich jak: „Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym”, „Nie rozrabiam – Gram”, „Bezpieczne wakacje z LUPO”,
„Bezpieczny Przedszkolak”.
W ramach Gminnego Programu działa Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii. W skład komisji wchodzą:
Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przedstawiciel Grona Pedagogicznego
Przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Wschowie
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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
napoi alkoholowych. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie rozmów motywujący
z osobami uzależnionymi oraz proponowanie metod leczenia. Konieczne jednak w większości
sytuacji jest wdrożenie procedury podjęcia zobowiązania do leczenia. W ubiegłym roku zgłoszono
9 osób z problemem uzależnienia. Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące z 16 osobami.
W stosunku do trzech osób wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego we Wschowie
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W stosunku do 5 osób
wystąpiono z wnioskiem o przeprowadzenie badania w przedmiocie uzależnień. Członkowie
Komisji systematycznie biorą udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Sejmik
Wojewódzki przy współpracy z PARPA.
W ubiegłym roku na terenie Gminy została przeprowadzona diagnoza problemów społecznych.
Raport obejmował następujące obszary:
-

-

-

-

postawy społeczne (kryzys rodzinny, kryzys norm moralnych, ocena etyki społeczeństwa);
przemoc (powszechność zjawiska przemocy, przekonania związane z metodami
wychowawczymi, świadomość dostępności form pomocy, społeczne przyzwolenie na
przemoc);
narkotyki i dopalacze (rodzaj substancji psychoaktywnych, dostępność, źródła
zaopatrywania się w substancje psychoaktywne, uzależnienie od leków);
nikotyna (popularność e-papierosów, świadomość szkodliwości nikotyny i e-papierosów,
wiek inicjacji nikotynowej, ilość wypalanych dawek nikotyny);
alkohol (częstotliwość spożywania alkoholu, ilość jednorazowego wypijanego alkoholu,
wiek inicjacji alkoholowej, przekonania dotyczące alkoholu);
internet (zjawisko uzależnienia od mediów, zjawisko hejtu internetowego, świadomość
praw użytkowników Internetu, wiedza związana z ochroną danych osobowych
i zachowanie prywatności w Internecie);
substancje psychoaktywne a młodzież (powody sięgania po alkohol, reakcja na odmowę
i presję środowiska, skala ukrywania faktu zażywania alkoholu przed rodzicami, wiedza
o skutkach używania alkoholu, szkody społeczne związane z piciem alkoholu, stosunek
rodziców do tego zjawisk, wiedza o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych,
szkodliwość narkotyków, powody sięgania po narkotyki, wiedza o konsekwencjach
prawnych i zdrowotnych posiadania i zażywania narkotyków, stosunek rodziców do tego
zjawiska);
problem wykluczenia społecznego (występowalność społeczna, grupy dotknięte
wykluczeniem społecznym, stosunek do osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
świadomość na temat możliwości udzielania pomocy osobom dotkniętym problemem).
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Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W 2018 roku obowiązywał jednoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/204/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 14 listopada 2017 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 2018 przyznano następujące dotacje:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Lp.

Nazwa organizacji

1

Liga Obrony Kraju
Zarząd Powiatowy

2

Klub Strzelecki
„Muszkiet”

3

UKS „Orlik” Stare
Drzewce

4

MKS „Orzeł”
Szlichtyngowa

5

Grupa Virtus

Nazwa zadania
Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo
Organizacja przeprowadziła zawody strzeleckie m. in.
Wojewódzkie Zawody Młodzieży Szkolnej w Krosie Strzeleckim,
o Puchar Burmistrza Szlichtyngowy, Memoriał Andrzeja
Ratajczyka - Milarczyka, Szlichtyngowską Zakładową Ligę
Strzelecką, Turniej Mieszkańców Gminy Szlichtyngowa, z okazji
Dni Szlichtyngowej, z okazji Dożynek Gminnych. W ramach
wspierania zadania organizacja utrzymywała i modernizowała
strzelnicę kulową w Puszczy oraz prowadziła treningi strzeleckie.
Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej dla
mieszkańców miasta i Gminy Szlichtyngowa poprzez adaptację
pomieszczeń celem otwarcia strzelnicy pneumatycznej
i klubu strzeleckiego. Organizacja adaptuje pomieszczenia
w budynku po byłym dworcu kolejowym w Szlichtyngowej przy
ulicy Dworcowej. Po zakończeniu adaptacji otwarta zostanie
strzelnica pneumatyczna. Będzie także działał w tym miejscu
klub strzelecki.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów.
Adresatami zadania była 40 osobowa Grupa dzieci i młodzieży.
Zostały zorganizowane wyjazdy na zawody sportowe oraz
zajęcia rekreacyjno-sportowe. W czerwcu zorganizowano
szkolny dzień sportu. Odbyły się także wyjazdy na basen, gdzie
przeprowadzono zajęcia pływackie.
Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gry
w piłkę nożną na terenie miasta Szlichtyngowa. Klub prowadził
dwie drużyny w rozgrywkach ligowych LZPN Zielona Góra:
drużynę
młodzików
oraz
drużynę
seniorów
w klasie “A”. Działalność obejmowała treningi, mecze
sparingowe oraz mecze ligowe. Po rundzie jesiennej zespół
seniorów zajmował 5 miejsce w klasie “A”.
Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez
działalność klubu piłki siatkowej dziewcząt powołanego przy
stowarzyszeniu Grupa Virtus. Organizacja prowadziła klub piłki
siatkowej dziewcząt. Prowadzono treningi oraz rozgrywki ligowe

Kwota
[zł]
5 000,00

8 000,00

4 000,00

28 000,00

9 000,00
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6

Grupa Virtus

7

UKS
„Szlichtyngowianka”

w ramach Lubuskiej Ligi Młodziczek. Ponadto klub brał udział
w turniejach piłki siatkowej (m.in. Nowa Sól, Gubin, Kłodzko,
Ostrzeszów).
Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez
organizację Turnieju Virtus Volley Cup 14. Klub zorganizował
Turniej 9 czerwca 2018 r. Udział wzięło ponad 100 zespołów
z całej Polski, które rywalizowały w mini piłce siatkowej
dziewcząt.
Propagowanie lekkiej atletyki na terenie miasta i Gminy
Szlichtyngowa. Klub działał w obszarze lekkiej atletyki dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Uczniowie brali udział w różnorodnych
formach aktywności ruchowej (głównie biegi) poprzez treningi
(boisko Orlik 2012) i udział w zawodach i imprezach sportowych.
Klub był współorganizatorem Biegów o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

5 000,00

3 000,00

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Lp.
1

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

Nazwa zadania
Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku
seniora, pobudzanie aktywności społecznej.
Stowarzyszenie organizowało różne wycieczki integracyjne:
„Pożegnanie lata” nad sławskim jeziorem, grzybobranie
w Koczurach, wycieczki do Rogalina i Głuchowa. Ponadto
organizowano w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej
cykliczne spotkania, które przyczyniły się do lepszego
samopoczucia seniorów. Stowarzyszenie zorganizowało Dzień
Seniora, podczas którego odbyła się zabawa oraz rozegrano
trzy konkurencje sprawnościowe z nagrodami.

Kwota [zł]
2 500,00

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

2

Nazwa
organizacji
Stowarzyszenie
Jesteśmy Razem
przy Szkole
Podstawowej w
Starych
Drzewcach
Stowarzyszenie
na rzecz
aktywizacji wsi
Przy Szkole w
Jędrzychowicach

Nazwa zadania

Kwota [zł]

Z historią za pan brat.
W ramach zadania stowarzyszenie zorganizowało cykl spotkań,
konkursów, wystaw i imprez okolicznościowych promujących historię
Polski w środowisku lokalnym. Przeprowadzono Tydzień
z Inką, przybliżając postać patronki szkoły.

2 500,00

Festyn rodzinny.
Stowarzyszenie zorganizowało festyn rodzinny dla mieszkańców
Jędrzychowic i Kowalewa. Festyn zintegrował mieszkańców, poszerzył
współpracę środowiska lokalnego, promował aktywne spędzanie
czasu wolnego.

1 000,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
Lp.
1

Nazwa organizacji
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy im.
Jedności Robotniczej w
Szlichtyngowej

Nazwa zadania
Poszerzenie bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej
dla mieszkańców poprzez zabezpieczenie
terenu ogrodów działkowych
W ramach zadania zostało wykonane nowe
ogrodzenie z siatki Rodzinnego Ogrodu
Działkowego w Szlichtyngowej.

Kwota [zł]
5 000,00
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Oświata i wychowanie
W roku 2018 Gmina Szlichtyngowa była organem prowadzącym dla jednego przedszkola
publicznego, jednego punktu przedszkolnego, trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum:
-

Punkt przedszkolny w Jędrzychowicach,
Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach,
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach,
Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej (Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II, Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia),
- Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej.
Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum obrazuje tabela nr 1.
Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum.
Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

w tym:
VI

VII

VIII

1.

SP Jędrzychowice

7

79

14

0

8

11

13

10

8

8

7

2.

SP Stare Drzewce

9

104

15

12

5

8

18

18

10

9

9

3.

SP Szlichtyngowa

15

245

–

21

25

11

43

41

33

34

37

Razem SP

31

428

29

33

38

30

74

69

51

51

53

Gimnazjum
w Szlichtyngowej

2

28

––
–

–––

Ogółem

33

456

1.

0

I

II

III

IV

28

V

–––
–

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

5

108

2.

Przedszkole Niepubliczne

2

32

3.

Punkt przedszkolny

1

15

8

155

Ogółem:

Liczba
oddziałów

Liczba
wychowanków

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę 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 obrazuje tabela nr 4.
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Tabela nr 3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym.
Wyszczególnienie

1 Przedszkole
w Szlichtyngowej
1 SP
Jędrzychowice
2 SP Stare
Drzewce
3 SP Szlichtyngowa
Razem SP
1 Gimnazjum
w Szlichtyngowej
Ogółem

Powierzchni
a nieruch.
gruntowej
(w m²)

W tym:
powierzch
nia
terenów
zielonych
(w m²)

Pomieszczenia (ilość)
Sale
Pracownie
lekcyj Komput
Język.
ne
erowe

1 632

3 516

6

–

5 000

2 702

8

1

18 775

17 495

8

9 557
–
7 642

7 507
–
6 522

–

–

Sale
gimna–
styczne

Gabinety
lekarskie

Świetlice

Stołówki

1

0

0

0

1

1

–

1

–

–

1

16
32
11

1
3
1

–
1
–

1
2
–

1
1
–

1
1
–

1
3
1

43

4

1

2

1

1

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

Wyszczególnienie

1. Przedszkole
w
Szlichtyngowej
1. SP
Jędrzychowice
2. SP Stare
Drzewce
3. SP
Szlichtyngowa
Razem SP:
1. Gimnazjum
w
Szlichtyngowej
Ogółem

Komputery
Ogółem w tym: do
użytku
uczniów
2
–

20

16

18

10

Projektory
multimed.

Rzutniki
pisma

Ilość
Rzutniki
przeźroczy

Kamery
video

Odtw.
DVD,
VHS

Ksero Woluminy Kamery –
monit.

–

–

–

–

3

1

–

–

5 + 4 tablice
interaktywne
1+3 tablice
interaktywne

–

–

–

–

1

1450

3

–

–

–

3

1

116

6

11

3

–

3

4

3

46
10

2+3 tablice
interaktywne
18
7

1593
6887

3
1

–
–

3
1

7
5

5
1

10046
2.805

20
16

56

28

4

–

4

12

6

12851

36

28

20

66
18

86
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Kadra i system doskonalenia zawodowego.
W gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę pracowało 83 nauczycieli oraz 31 pracowników administracji i obsługi. Stan
zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 5.
Tabela nr 5. Zatrudnienie w szkołach.
Wyszczególnienie

Zatrudnienie

w tym:
nauczyciele
etaty osoby etaty osoby
1. SP Jędrzychowice
13,8 20
11,3 17
2. SP Stare Drzewce
17,02 23
14,27 20
3. Zespół Placówek Edukacyjnych 46,71 53
28,76 33
Razem SP
77,53 96
54,33 70
1. Gimnazjum
11,72 18
8,22 13
w Szlichtyngowej
Ogółem
89,25 114
62,55 83

Pozostałe osoby
etaty
osoby
2,5
3
2,75
3
17,95 20
23,20 26
3,50
5
26,70

31

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć
obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i 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 (w osobach)
Wyższe magisterskie z
Licencjat
Studium
przygotowaniem
Nauczycielskie
pedagogicznym
Liczba
Liczba
Liczba

Inne

Liczba

SP Jędrzychowice
SP Stare Drzewce
Zespół Placówek
Edukacyjnych

17
18
31

–
1
1

–
–
1

–
1
–

Gimnazjum
w Szlichtyngowej

13

–

–

–

Razem

79

2

1

1

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku 2018
obrazuje tabela nr 7.
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Tabela nr 7. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

SP Jędrzychowice

Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
1
5
6
5

SP Stare Drzewce

2

3

5

10

Zespół Placówek Edukacyjnych

1

6

5

21

Gimnazjum w Szlichtyngowej

–

–

1

12

Razem

4

14

17

48

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2018 r. legitymowało się 48 nauczycieli –
jest to najwyższy stopień awansu, jaki może osiągnąć nauczyciel.

Reforma oświaty
Gmina Szlichtyngowa realizuje zadania oświatowe wynikające z prawa oświatowego
i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych.
Od roku 2017 wdrażana jest reforma oświaty, polegająca na wygaszeniu gimnazjów
i utworzenia szkół podstawowych o oddziałach I – VIII. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Szlichtyngowa z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej
jest stopniowo wygaszane. Od 1 września 2018 roku w szkołach podstawowych funkcjonują
klasy VII i VIII, a w Gimnazjum tylko klasy III (dwa oddziały).

Konkursy, olimpiady, sukcesy uczniów
Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach:
1. Uczennica klasy V – I miejsce w Powiatowym Konkursie „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
VI miejsce w Konkursie Wojewódzkim „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
2. Uczeń klasy V – II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „LUPO”.
3. III miejsce w Powiatowym Konkursie „Młodzież zapobiega Pożarom”.
4. Uczennica klasy IV – Tytuł Czytelnika Roku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wschowie.
5. I miejsce w Powiatowej 2 edycji konkursu „UCZEŃ NA DRODZE”.
6. Udział w półfinałach województwa lubuskiego w mini siatkówce KINDER+SPORT.
7. Udział 3 uczennic w mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie – Koźlu.

44

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:
Nazwa konkursu

Zasięg, organizator

PRO–ARTE
Lubuski Konkurs Recytatorski
Konkurs Piosenki Patriotycznej

Konkurs Piosenki
Przyrodniczej
Konkurs Ppoż.
Konkurs BRD
Lubuska Olimpiada Młodzieży
Lekkoatletyka

Osiągnięcia
Osiągnięte miejsce

powiat
Dom Kultury
Sława
powiat
Dom Kultury
Wschowa
Szkoła Podstawowa
Krzepielów
Gmina Szlichtyngowa
Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.
Powiat Wschowa

nominacje do województwa

wyróżnienie

1 miejsce
nominacje do powiatu
udział
awans do eliminacji
wojewódzkich

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej:
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej i dzieci z Przedszkola
Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej w okresie od 01.09.2018r. do
31.12.2018r. brały udział w konkursach, zawodach sportowych i przeglądach rangi powiatu.
W grudniu Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej
przeprowadził 2 akcje:
– Pomoc dla schroniska dla zwierząt (karma, koce);
– Zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej – sukcesy uczniów:
Lp.
1.
2.

Tytuł konkursu
Gminny konkurs na najładniejszą
Świąteczną Choinkę
Wojewódzki tematyczny konkurs
historyczny ”Wielcy Polacy – twórcy
Niepodległości”

Miejsca

Klasa

II miejsce

wszystkie klasy

udział

kl. III a
kl. III a
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L.p.

Data

Forma

Organizator

1.

14.10.18r.

Zbiórka na rzecz funduszu
stypendialnego

Fundacja„ Dzieło
Nowego
Tysiąclecia”
CKiR
Wschowa

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

24.10.18r.

24.10.18r.

24.10.18r.

31.10.18r.
31.10.18r.

09.11.18r.

10.12.18r.

Konkurs plastyczny
z okazji 100–lecia Odzyskania
Niepodległości
Konkurs plastyczny
z okazji 100–lecia Odzyskania
Niepodległości

CKiR
Wschowa

Nagrody, miejsca
itp.
Podziękowanie

I miejsce

III miejsce

Konkurs recytatorski
z okazji 100–lecia Odzyskania
Niepodległości

CKiR
Wschowa

Konkurs plastyczny
o tematyce Honorowego Krwiodawstwa

Polski Czerwony
Krzyż

Podziękowanie

Konkurs plastyczny
o tematyce Honorowego Krwiodawstwa

Polski Czerwony
Krzyż

I miejsce

Akcja
„Rekord dla Niepodległej”
Wspólne odśpiewanie hymnu
narodowego
Narodowe Czytanie

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Podziękowanie
MEN

Wyróżnienie

Prezydent RP

Podziękowanie
Prezydenta RP

Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Szlichtyngowa działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
OSP Gola, OSP Szlichtyngowa, OSP Stare Drzewce, OSP Nowe Drzewce, OSP Wyszanów.
Trzy jednostki są czynne, uprawnione do działań ratowniczych – OSP Gola, OSP Szlichtyngowa
i OSP Wyszanów. Dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
OSP Gola i OSP Szlichtyngowa.
- Jednostka OSP Gola liczy 53 członków ogółem, w tym 26 kobiet. 15 członków jest
uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 2 kobiety.
- Jednostka OSP Szlichtyngowa liczy 45 członków, w tym 7 kobiet. 19 członków mogących brać
udział w akcjach ratowniczych, w tym 2 kobiety.
- Jednostka OSP Wyszanów liczy 20 członków, w tym 12 druhów uprawnionych do działań
ratowniczych.
- Jednostka OSP Stare Drzewce liczy 11 członków, w tym 1 kobieta, natomiast jednostka OSP
Nowe Drzewce liczy 8 członków zwyczajnych.
W ubiegły roku jednostki OSP zostały zadysponowane do 58 akcji ratowniczych (OSP Gola – 4;
OSP Szlichtyngowa – 49; OSP Wyszanów – 5); strażacy brali również udział w następujących
szkoleniach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej: szkolenie
podstawowe, kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie dla naczelników OSP, BHP, kierowców
konserwatorów oraz szkolenie chemiczno-ekologiczne oraz w ćwiczeniach zorganizowanych
przez KP PSP.
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Wszystkie jednostki posiadają zaplecze garażowe, murowane strażnice.
1. Remiza OSP Gola mieści się w budynku murowanym, który składa się z dwóch
pomieszczeń garażowych (brak pomieszczenia socjalnego).
2. Remiza OSP Szlichtyngowa to budynek murowany, który składa się z pomieszczenia
garażowego, pomieszczenia socjalnego, kotłowni, sanitariatów oraz wieży, w której
zamontowana jest syrena alarmowa.
3. Remiza OSP Wyszanów to budynek murowany, który składa się z dwóch stanowisk
garażowych (pomieszczenie garażowe posiada kanał); pomieszczenia socjalnego
i pomieszczenia przeznaczonego na magazyn OC oraz wieży, w której zamontowana jest
syrena alarmowa.
4. Remiza OSP Stare Drzewce – jedno pomieszczenie garażowe, w którym
wygospodarowano część socjalną oraz wieża, w której jest zamontowana syrena
alarmowa.
5. Remiza OSP Nowe Drzewce składa się pomieszczenia garażowego, w którym
wygospodarowana jest część socjalna. W budynku mieści się też drugie pomieszczenie,
ale nie jest ono użytkowane z uwagi na zły stan techniczny pomieszczenia. Remiza
w OSP Nowe Drzewce jest w najgorszym stanie technicznym, wymaga wielu remontów.
Priorytetowo należy wymienić pokrycie dachowe, w dodatkowym pomieszczeniu należy
położyć nową podłogę i wymienić okno. Ponadto do wymiany jest ogrodzenie.
Sprzęt ratowniczy
W chwili obecnej jednostki posiadają w dyspozycji samochody ratowniczo – gaśnicze:






OSP Szlichtyngowa – samochód średni specjalny ratowniczo-gaśniczy, marki Renault, rok
produkcji 2018, autodrabina IFA, rok produkcji 1985.
OSP Wyszanów – samochód średni specjalny ratowniczo-gaśniczy marki KAMAZ, rok
produkcji 2018; samochód lekki marki Ford Transit rok produkcji 2009.
OSP Gola – samochód lekki marki Ford Transit rok produkcji 2009; samochód średni
specjalny ratowniczo-gaśniczy marki STAR rok produkcji 1987.
OSP Stare Drzewce na wyposażeniu posiada samochód marki ŻUK A–15 rocznik 1972.
OSP Nowe Drzewce na wyposażeniu posiada samochód marki ŻUK A–15 rocznik 1972.

Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został powołany Uchwałą 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.).
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2) Zakład zatrudniał na dzień 31.12.2018 r. – 16 pracowników, w tym pracowników
zmianowych obsługujących stacje uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków całodobowo,
365 dni w roku:
a) 5 pracowników biurowych,
b) 4 pracowników działu wodociągów,
c) 6 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, beczkę 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.

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. Trwa również modernizacja uzbrojenia
studni głębinowych – w roku 2018 zmodernizowano studnię nr 1a a w roku 2019
planowana jest modernizacja studni nr 2a.
- SUW w Starych Drzewcach: wybudowany w roku 1976, posiada dwa ujęcia
wody, zasila w wodę pitną miejscowości: Stare Drzewce, Nowe Drzewce, Małe
Drzewce, Gola, Zamysłów. Stacja ta została przebudowana i zmodernizowana
w roku 2018 i zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym może
produkować średnio 379 m3/dobę. Stacja uzdatnia wodę na dwóch stopniach
filtracji: pierwszym otwartym złożonym z 4 filtrów odżelaziaczy i drugim
zamkniętym złożonym z 3 filtrów zamkniętych odmanganiaczy. Stacja ta została
wyposażona w dwa zbiorniki retencyjne na wodę uzdatnioną: nowy
o pojemności 200 m3 (obecnie eksploatowany) oraz stary rezerwowy
dwukomorowy o pojemności 100 m3.
- Gmina posiada trzy sieci wodociągowe o łącznej długości 58,49 km. Dwie z nich
górczyńska i drzewiecka obsługiwane są przez ZGKiM w Szlichtyngowej
natomiast trzecia w miejscowości Jędrzychowice i Kowalewo obsługiwana jest
przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Struktura wiekowa
wodociągów plasuje się w przedziale od 30–70 lat w 71%, od 10–30 lat – 20%
a zaledwie 9% to sieć wodociągowa najmłodsza do 10 lat. Struktura materiałowa
sieci wodociągowej jest bardzo zróżnicowana i składa się z rur: PVC,
cementowo-azbestowe, żeliwo, stal, PE.

48

-

Liczba awarii na sieci wodociągowej SUW Górczyna wynosiła 7 a na sieci
wodociągowej SUW Stare Drzewce wynosiła 2.
- Liczba dni o pogorszonej jakości wody wynosiła dla SUW Górczyna 2 dni a SUW
w Starych Drzewcach 10 dni.
- Stopień zwodociągowania Gminy Szlichtyngowa wynosi 99%. Sukcesywnie
wymieniane są wodomierze główne u odbiorców w systemie radiowego odczytu
(129 sztuk w 2018 r.). System radiowy objął w 2018 roku w całości odbiorców
miejscowości wsi Wyszanów.
b) Gospodarka ściekowa 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. Cześć biologiczna składa się z komory beztlenowej,
dwóch komór nitryfikacji/denitryfikacji, osadnika wtórnego, komory recyrkulacji.
Powstający komunalny osad jest stabilizowany na ciągu składającym się
z komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego, zbiornika pośredniego, prasy,
silosu wapna oraz płyty kompostowej. Obecnie oczyszczalnia ścieków wymaga
pilnego remontu i modernizacji celem utrzymania jej w ruchu i dostosowania do
stale zmieniających się wymogów prawnych użytkowania tego typu obiektów,
m.in. wymiany wymaga uzbrojenie reaktora biologicznego, modernizacja ciągu
mechanicznego, konieczna jest budowa drugiego osadnika wtórnego, wymiana
na nową lub gruntowny remont przepompowni ścieków surowych, remont
zbiornika wyrównawczego-pośredniego osadnika wtórnego, modernizacja ciągu
osadowego oraz całego systemu monitoringu pracy oczyszczalni ścieków.
- Gminna sieć kanalizacji sanitarnej ma długość 77,78 km i posiada 26
przepompowni ścieków. Odbierane są nią ścieki z 11 miejscowości:
Szlichtyngowy, Górczyny, Puszczy, Dryżyny, Wyszanowa, Zamysłowa, Goli,
Starych Drzewiec, Nowych Drzewiec, Jędrzychowic, Kowalewa. Jedyną
miejscowością Gminy Szlichtyngowa bez sieci kanalizacji sanitarnej są Małe
Drzewce. Na terenie Gminy Szlichtyngowa część sieci kanalizacji sanitarnej jest
eksploatowana przez ZGKiM w Szlichtyngowej łącznie z 20–toma
przepompowniami ścieków, za wyjątkiem instalacji zlokalizowanej
w miejscowościach Jędrzychowice i Kowalewo, w której skład wchodzi m.in.
6 przepompowni ścieków, które są eksploatowane przez Zakład Usług Wodnych
we Wschowie Sp. z o.o.. Sieć kanalizacji sanitarnej jest instalacją stosunkowo
młodą stopniowo budowaną i oddawaną do eksploatacji głównie w latach 2005
– 2011. Jednak mimo zaledwie 15 letniego okresu eksploatacji przepompownie
ścieków wykazują tak silny stopień wyeksploatowania, iż wymagają
natychmiastowej wymiany armatury wewnętrznej, pomp i części elektrycznej.
Większość awarii na SUW jest spowodowanych wrzucaniem przez mieszkańców
odpadów stałych, które blokują pracę urządzeń kanalizacyjnych.
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- Stopień skanalizowania Gminy Szlichtyngowa wynosi 97%.
c) Administrowanie mieszkaniami komunalnymi (stan na 31.12.2018 r.):
- Liczba lokali komunalnych wynosi 45 o łącznej powierzchni 2122,77 m2
- Liczba lokali użytkowych 4 sztuki o łącznej powierzchni 276,14 m2.
- Liczba budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem wynosi 28.
- Liczba budynków, w których Gmina jest właścicielem wynosi 4.
- Większość ww. budynków została wybudowana przed rokiem 1939.
- Większość ww. budynków wymaga remontów dachów, kominów, orynnowania,
elewacji itp.
W roku 2018 oprócz napraw i bieżących konserwacji wykonano:
-

Prace remontowe w budynku ul. Rynek 20;
Remont pieca kaflowego w budynku mieszkalnym ul. Głogowska 6;
Zakup pieca CO ul. Daszyńskiego 14a/3
Remont tarasu ul. Dworcowa 3;
Malowanie klatki schodowej ul. Rynek 30;
Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie instalacji elektrycznej
ul. Dworcowa 5;
- Bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej;
- Wykonano kompleksowy przegląd kominiarski wszystkich kominów i usunięto
nieprawidłowości.
(1) Substancja mieszkaniowa Gminy Szlichtyngowa:
L.p.

OGÓŁEM

Ilość
mieszkań
komunal
nych

Budynek
w całości
własność
UMiG Sz–
wa

Budynki
współwłasność

Powierzchnia
mieszkań
komunalnych
w m²

Ilość lokali
użytkowych

Lokale
użytkowe
2
wm

1.

miasto

36

1

27

1.614,44

4

276,14

2.

wieś

9
45

3
4

1
28

508,33
2.122,77 m2

0
4

–
276,14 m2

5) Administrowanie 3 cmentarzami komunalnymi:
a) Górczyna:
- liczba grobów ogółem – 803;
- liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 8;
- liczba przeprowadzonych pogrzebów – 34;
- liczba przeprowadzonych ekshumacji – 2.
b) Jędrzychowice:
- liczba grobów ogółem – 151;
- liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 1;
- liczba przeprowadzonych pogrzebów – 6;
- liczba przeprowadzonych ekshumacji – 5.
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c) Gola:
-

liczba grobów ogółem – 151;
liczba rezerwacji miejsc pochówkowych – 5;
liczba przeprowadzonych pogrzebów – 4;
liczba przeprowadzonych ekshumacji – 0.

Prowadzona jest bieżąca inwentaryzacja cmentarzy, prace porządkowe, wywóz odpadów,
utrzymanie zieleni, pobór opłat, aktualizacja dokumentacji, sporządzana jest dokumentacja
fotograficzna. Nieczystości stałe gromadzone są w kontenerach a wywóz ich odbywa się
systematycznie.
6) Prowadzenie gminnego Przytuliska dla bezdomnych zwierząt.
W roku 2018 przebywały dwa psy odłowione w 2017 roku, a w trakcie roku przyjęto 5 psów, co
daje w sumie 7 psów (5 psów i 2 suki). 1 pies po wysterylizowaniu, odrobaczeniu, zaszczepieniu
trafił do adopcji. 1 pies po szczepieniu i leczeniu uszu trafił ponownie do swojego właściciela.
Natomiast stan psów przebywających w przytulisku na dzień 31.12.2018 r. wynosił 5. Kilka psów
odłowiono w trakcie roku i w ciągu kilku dni zgłaszali się po nie ich właściciele. Przytulisko
otrzymało około 80 kg karmy pochodzącej ze zbiórek szkolnych oraz darowizn.
7) Utrzymanie czystości i porządku zgodnie ze zleceniem Gminy Szlichtyngowa i inne usługi
komunalne.
Prace wykonywane przez 1 pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony oraz sezonowo
10 pracowników w ramach prac społeczno – użytecznych w miesiącach od 1 marca do
31 listopada po 10h w tygodniu oraz 3 pracowników zatrudnionych na prace publiczne od
15 kwietnia do 15 października po 48h w tygodniu.
Prace obejmują m.in.: sprzątanie ulic, parków, przycinanie roślinności, odchwaszczanie, drobne
prace remontowe infrastruktury gminnej, obsługa imprez gminnych, nasadzanie
i pielęgnacja zieleni miejskiej, podlewanie, wykaszanie, mycie wiat przystankowych, usuwanie
odpadów, odśnieżanie, i wiele innych prac porządkowych zgodnie z zapotrzebowaniem.
W roku 2018 została przygotowana dokumentacja projektowa, kosztorysowa, koncepcja,
studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie w sprawie realizacji inwestycji budowy
instalacji fotowoltaicznej do 50kW dla obiektów zarządzanych przez ZGKiM w Szlichtyngowej tj.:
-

dla SUW w Górczynie;
dla SUW w Starych Drzewcach;
dla oczyszczalni ścieków;
dla przepompowni głównej ścieków;
dla budynku biur – ze względu na zmianę przepisów odstąpiono od realizacji
projektu.

Koszt opracowania dokumentacji to kwota: 110 700,00 zł.
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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 2018r.
-

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 – łączna ilość etatów
0,5.
Dane statystyczne:
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 2018 r.:
Razem: 562 czytelników, w tym:
-

BPMiG Szlichtyngowa 398;
Filia Stare Drzewce 164.

Wypożyczenia książek na zewnątrz
Razem: 8 282, w tym:
 BPMiG Szlichtyngowa 4 249:
 Filia Stare Drzewce 4 033:
LEGIMI – e-booki: 813 wypożyczeń.
Udostępnienia na miejscu:
Razem 225, w tym:
 BPMiG Szlichtyngowa 124:
 Filia Stare Drzewce 101:
Liczba odwiedzin:
Razem, 3 102, w tym:
 Liczba odwiedzin w wypożyczalni:
- BPMiG Szlichtyngowa 972,
- Filia Stare Drzewce 793.
-
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 Liczba odwiedzin w czytelni:
- BPMiG Szlichtyngowa 1 221,
- Filia Stare Drzewce 116.
Zakup księgozbioru (w zł):
Na zakup księgozbioru przeznaczono 16 451,80 zł, w tym:
 Dotacja organizatora:
- BPMiG Szlichtyngowa 8 294,71 zł,
- Filia Stare Drzewce 2 961,03 zł.
 Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 196 zł, w tym:
- BPMiG Szlichtyngowa 4 279,83 zł,
- Filia Stare Drzewce 916,17 zł.
Zakup książek:
Zakupiono 738 vol., w tym:
 BPMiG Szlichtyngowa – 482 pozycji książkowych na kwotę 12 344,24 zł,
 Audiobooki 9 szt. – na kwotę 230,30 zł.
 Filia Stare Drzewce – 172 pozycji książkowych na kwotę 3 877,26 zł.
Stan księgozbioru:
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej – 17 246 woluminów
 Filia Stare Drzewce – 9 701 woluminów
Najważniejsze wydarzenia w roku 2018:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Warsztaty scenariuszowe i komiksowe – 25.01.2018 r.;
Warsztaty fotograficzne – „Wiosna w styczniu“ – 18.01.2018 r.;
Zdrowie seniora – prezentacja multimedialna nt. Zdrowia dla seniorów – 08.02.2018 r.;
„Bo ferie nie muszą być nudne“ – okres ferii zimowych;
Czytelnik roku 2017 – 06.03.2018 r.;
Konkurs recytatorski – „Wierszyki które łamią nasze polskie języki“ – Edycja IV;
Warsztaty Wielkanocne – 28.03.2018 r.;
Światowy dzień książki i praw autorskich – „Czytać książki fajnie jest, ten kto czyta jest the
best“;
Konkurs fotograficzny – „Wiosna w moim środowisku“;
Spotkanie autorskie z Jakubem Poradą – 18.04.2018 r.;
Spektakl terapeutyczny – poruszający problem uzależnienia, przemocy i obojętności;
Tydzień bibliotek – „(Do)wolność czytania“ – 07–11.05.2018 r.;
Wyjazd do Muzeum Ziemi Wschowskiej – 24.05.2018 r.;
Pierwsza pomoc – 19.06.2018 r.;
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Czytelnik roku szkolnego;
Przywitanie wakacji;
Przygoda z Biblioteką – okres wakacyjny;
Warsztaty patriotyczne z Monika Sawicką–Kacprzak – 17.09.2018 r.;
Narodowe czytanie – 15.09.2018 r.;
Kurs komputerowy – „Bezpłatne szkolenie komputerowe“ – 24.09.2018 r.;
Mała książka, wielki człowiek –program ma na celu zmobilizowanie rodziców i dzieci
urodzonych w 2015 roku do wspólnego czytania;
Spotkanie autorskie z Agnieszką Ginko–Humphries – 12.10.2018 r.;
Haloween w Bibliotece – „Duchy nie są takie złe“ – 31.10.2018 r.;
Warsztaty patriotyczne z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości;
Kino dla najmłodszych;
Warsztaty Bożonarodzeniowe – „Malowanie klejem“ – 05.12.2018 r.;
Mikołajki w Bibliotece;
Lekcje makijażu – 13.12.2018 r.;
Konkurs na choinkę;
Cała Polska czyta dzieciom;
Dyskusyjny klub książki;
Lekcje biblioteczne;
Wystawy okolicznościowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

„Powstanie styczniowe”;
„Międzynarodowy dzień języka polskiego”
„Żołnierze wyklęci”;
„Światowy dzień książki i praw autorskich”;
,,Kobieta w literaturze”;
„II wojna światowa”;
„Stefan Żeromski”.

Realizacja inwestycji na dzień 31.12.2018 r.
1. ”Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Stare Drzewce”. Całkowity koszt inwestycji
to kwota 3 041 790,00 zł, w tym:
-

Dotacja w wysokości 393 703,00 zł.
Pożyczka w wysokości 1 574 813,00 zł.
Środki własne Gminy w wysokości 1 073 274,00 zł.

2. „Rewitalizacja Parku Górczyńskiego (etap I) oraz budowa placów zabaw w miejscowości
Stare Drzewce i Nowe Drzewce”,
Wartość zadania to kwota 494 724,52 zł, w tym:
-

167 291,15 zł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich
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Gminie przyznana został dotacja w kowcie 222 106 zł. Jednakże z uwagi na błędy
w procedurze przetargowej przeprowadzonej w czerwcu 2018 r. (w tym
dostarczenie dokumentacji przetargowej po terminie) instytucja zarządzająca
zastosowała korektę w wys. 27% na łączną kwotę 54 814,85 zł.
- 327 433,37 zł – środki własne Gminy.
W ramach I etapu wykonane zostały prace:
- przebudowa sceny letniej wraz z placem tanecznym, wykonanie oświetlenia oraz
systemu monitoringu – kwota 464 724,52 zł
- dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Stare Drzewce i Nowe
Drzewce – kwota 30 000,00 zł, w tym:
o Nowe Drzewce 12 573,31 zł
o Stare Drzewce 17 426,69 zł
3. „Budowa ciągu komunikacji pieszej w Parku Górczyńskim w miejscowości Górczyna,
gm. Szlichtyngowa“.
Całkowita wartość inwestycji: 86 540,00 zł. Wskazana kwota stanowiła środki własne Gminy.
4. Zakończono remont części pomieszczeń budynku przy ul. Głogowskiej 1 w Szlichtyngowej,
oraz dokonano zakupu wyposażenia Klubu „Senior+”.
Całkowita wartość inwestycji: 227 554,78 zł. w tym:
Dotacja w kwocie 148 838,38 zł.
Środki własne Gminy w kwocie 78 716,40 zł.
5. Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki przy Szkole Podstawowej
w Starych Drzewcach
Koszt wykonanych prac wyniósł 85 574,81 zł. – środki własne.
6. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczy z wyposażaniem marki Kamaz na potrzeby
OSP Wyszanów.
Koszt zakupu 781 050,00 zł, w tym:
-

380 000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
235 000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
166 050,00 zł dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. Zakup średniego samochodu
OSP Szlichtyngowa.

ratowniczo-gaśniczy

marki

Renault

Środowiska
Środowiska

na

potrzeby
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Koszt zakupu: 879 696,00 zł, w tym:
-

430 000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze;
230 000,00 zł dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
70 000,00 dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Funduszu ubezpieczeniowego;
149 696,00 zł środki własne Gminy.

8. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
Tablica” przyznano dofinansowanie dla Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej na
zakup:
Tablic interaktywnych IBOORD Technology IB 82 – 3 szt.
Projektorów Optoma IB 62 – 3 szt.
Głośników REECAN SOUNBAR 2.0 – 3 szt.
Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych 13 579,20 zł w tym:
- 10 863,36 zł kwota wykorzystanej dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2 715,84 zł – finansowe środki własne.
9. Przebudowa budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Starych Drzewcach.
Koszt inwestycji 140 689,99 zł, w tym:
-

zakup klimatyzatora – 7 871,99 zł.
prace dodatkowe – 6 128,00 zł.

10. Rozbudowa toalety w Świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach – 2 829,00 zł.
11. Przebudowa świetlicy w Nowych Drzewcach – 5 700,00 zł.
– budowa dwóch ścian działowych z płyt gipsowo–kartonowych o długości 315 cm i 225 cm,
wysokość 270 cm,
– montaż stolarki drzwiowej,
– wykonanie glazury ściennej o wysokości 50 cm przy blatach roboczych,
– przebudowa instalacji,
– montaż wentylacji,
– wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w Sali, powierzchnia ok. 105 m2, montaż
oświetlenia, dodanie dwóch otworów obiegu ogrzewania.
12. W listopadzie 2018 r. rozpoczęte zostały prace pn. „Budowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG w Szkole Podstawowej
w Jędrzychowicach”. Prace zakończono w 2019 r. Kwota realizacji inwestycji 130 505,47 zł.
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Zakres wykonanych prac przy budowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
gazową, instalacja gazowa LPG w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.
1) kotłownia roboty budowlane:
–wymurowanie nowych ścian wraz z fundamentami,
– rozebranie stropu drewnianego, zbrojenie– wylanie stropu betonowego,
– rozebranie posadzki z cegły, izolacja, wylanie nowej posadzki i położenie kafelek,
– tynkowanie, malowanie wewnątrz kotłowni,
– osadzenie okna, parapetu, drzwi,
2) założenie instalacji elektrycznej w kotłowni,
3) wykonanie przyłącza cieplnego,
– montaż rur preizolowanych podwójnych z kotłowni do budynku głównego i przedszkola,
– wyjście z kotłowni rurą preizolowaną do holenderki,
4) budowa przyłącza wodociągowego do kotłowni,
13. W ubiegłym roku został przeprowadzony remont remizy w Goli. Zakres wykonanych prac
obejmował:
a) obniżenie posadzki w pomieszczeniu nr 1 o 9 cm,
b) przebudowanie ściany frontowej pomieszczenia nr 2 pod bramę garażową,
c) wybudowanie podjazdu do garażu,
d) wymiana w pomieszczeniu nr 1 dwóch okien, (współczynnik przenikania ciepła Uw = 1,1
W/(m²K) lub mniejszy, wyposażone w nawietrzniki, okna uchylno – rozwierane)
e) zamontowanie 2 bram garażowych segmentowych.
Kwota inwestycji wyniosła 36 420,00 zł brutto. Kwotę 10 000,00 zł pozyskano z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie
gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu
ratowniczo– gaśniczego” pozostałą kwotę 26 420,00 zł pokryto ze środków Gminy.

14. W strażnicy OSP Szlichtyngowa został przeprowadzony remont łazienki na kwotę 3 800,00 zł.
Środki te pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację
zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo– gaśniczego”
15. W strażnicy OSP Wyszanów częściowo wymieniono stolarkę okienną.
Kwota inwestycji wyniosła: 6 000,00 zł; 4 000,00 zł otrzymano z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, kwotę
2 000,00 zł pokryto ze środków własnych jednostki.
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16. Dla trzech jednostek OSP z terenu Gminy: Gola, Szlichtyngowa i Wyszanów zakupiono sprzęt
do ratownictwa medycznego i technicznego na łączna kwotę 21 500,00 zł. Wkład własny
Gminy to 1% (215 zł). Pozyskana kwota dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości
to 21 285,00 zł.
17. W 2018 roku przekazano w formie dotacji celowej dla Powiatu Wschowskiego kwotę
100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Górczyna,
Stare Drzewce - Nowe Drzewce, Kowalewo i Zamysłów“. W ramach zadania nie wykonano
chodnika w miejscowości Kowalewo. W m. Górczyna i Zamysłów wykonano odcinki
chodnika, natomiast pomiędzy m. Stare i Nowe Drzewce wykonano ciąg pieszo-rowerowy.

