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Wstęp 

 

 Zgodnie z  art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

przedstawiam niniejszy raport o stanie Gminy Pszczew, który  stanowi  podsumowanie 

działalności za rok 2019.  

 Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim, realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu gminy za rok 2019. 

 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Pszczew 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania naszego samorządu, a także mogą stanowić 

podstawę do prowadzenia dialogu na temat jego przyszłości. 

 Gmina Pszczew pod względem administracyjnym jest gminą wiejską. Położona jest  

w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w odległości 15 km na wschód  

od Międzyrzecza. W skład Gminy Pszczew wchodzi 12 sołectw: Stołuń, Świechocin, 

Zielomyśl, Szarcz, Stoki, Policko, Pszczew, Nowe Gorzycko, Rańsko, Borowy Młyn, Silna 

oraz Janowo.  

 Usytuowanie gminy w malowniczej rynnie jeziornej, otoczonej niewielkimi 

pagórkami, wśród terenów leśnych stwarza wyjątkowe warunki do rozwoju turystyki, 

szczególnie w obszarze Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Czyste jeziora, przepiękne 

lasy, rzadkie okazy roślin i zwierząt to doskonałe warunki do wypoczynku.   

 Rada Gminy Pszczew w dniu 31 maja 2007 roku podjęła Uchwałę Nr VII/40/07  

w sprawie statutu Gminy Pszczew, w którym określono i przyjęto insygnia Gminy Pszczew: 

  

• Herbem Gminy jest herb miejscowości Pszczew. Stanowi go łódź, nad nią infuła  

i pastorał barwy żółto-złotej na czerwonym tle. 

 

 

 
 

 

• Barwy Gminy określa jej flaga, stanowiąca prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, 

składający się z dwóch stref barwnych w kształcie trójkątów. Górna strefa ma kolor 

żółty (złoty), zaś dolna strefa kolor czerwony. Każda ze stref stanowi 1:2 powierzchni 

flagi. W centralnej części strefy żółtej umieszczony jest Herb Gminy Pszczew.  
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• Pieczęcią urzędową gminy jest okrągła pieczęć zawierająca po środku herb gminy,  

a w otoku napis „Gmina Pszczew”. 

 

 

 

 
 

  

Od 2012 roku w celach promocyjnych Gmina Pszczew posługuje się logo. Niebieski element 

graficzny to oczywiste nawiązanie do licznych jezior. W centrum zielonego modułu widnieje 

kształt biskupiej mitry, w którym można również dostrzec żagiel łodzi płynącej  

po niebieskich falach. Powyżej w labiryncie uliczek i dróg ukryto napis PSZCZEW. Lewy 

element to zębatki produkcyjne, a prawy oznacza rękodzieło i folklor. 
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Rozdział 1. Ogólna charakterystyka działalności Gminy 

 

 W niniejszym  rozdziale przedstawiam ogólną charakterystykę działalności Gminy  

Pszczew w 2019 roku , w dwunastu obszarach dziedzinowych. 

 

 1.1.Jednostki organizacyjne Gminy 

 

 W Gminie w 2019 roku funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: 

 

1/ Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie 

2/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz ze  Środowiskowym Domem Samopomocy 

3/ Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszczewie 

4/ Przedszkole Samorządowe im. Pszczółki Mai w Pszczewie 

5/ Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie. 

Rada Gminy uchwałą Nr XIV.103.2019 z dnia 26 września 2019 r. podjęła decyzję  

o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2020 roku samodzielnej jednostki organizacyjnej Gminy – 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie oraz nadano statut tej jednostce.  

  

 Zasady gospodarki finansowej określa dla nich ustawa o finansach publicznych.  

W minionym roku realizacja planów finansowych tych jednostek przedstawia się następująco: 

 

 

Nazwa jednostki 

 

Dochody Przychody Wydatki Koszty 

Zakład Usług Komunalnych x   4.041.721,11     x       4.047.412,63     

Ośrodek Pomocy Społecznej 
           

29.817,58     
x    2.206.218,94     x 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 

Kopernika 
         

254.559,06     
x   4.987.098,07 x 

Przedszkole Samorządowe 
           

89.827,52     
x 

        

1.147.886,19      
x 

Gminny Ośrodek Kultury x  1.519.304,14     x      1.409.358,86     

 

 

 1.2. Mieszkańcy gminy 

 

 W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców  zmniejszyła się o 18 

osób, i wynosiła 4.156 osób, w tym 2.156 kobiet.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

• liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła  697 osób, 

co stanowi  16,77% liczby mieszkańców, 

• liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-60 lat) wynosiła  2.517 osób,  

co stanowi  60,56% liczby mieszkańców, 

• liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (61+) wynosiła 938 osób, co stanowi 

22,57% liczby mieszkańców.  

 W 2019 r. urodziło się 32 dzieci, w tym  16 dziewczynek i 16 chłopców, a zmarło 47 

osób, w tym 18 kobiet i 29 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. był ujemny  

o 17,81%.  Nie odnotowano  zgonów niemowląt 
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 Na koniec grudnia 2019 roku  liczba bezrobotnych ogółem wynosiła 145 osób, w tym 

88 kobiet, a strukturę bezrobotnych, przedstawia poniższa tabela: 

 
Struktura bezrobotnych na koniec grudnia 2019r. 

 
ogółem z prawem do 

zasiłku 

do 30 roku życia powyżej 50 roku 

życia 

długotrwałe 

bezrobocie 

bez kwalifikacji 

zawodowych 

 

 

145 

 

ogółem 

w tym 

kobiety 

 

ogółem 

w tym 

kobiety 

 

ogółem 

w tym 

kobiety 

 

ogółem 

w tym 

kobiety 

 

ogółem 

w tym 

kobiety 

 

35 

 

 

25 

 

48 

 

29 

 

33 

 

9 

 

53 

 

35 

 

61 

 

38 

dane Wojewódzki Urząd Pracy Zielona Góra 

 

 Na koniec grudnia 2019 roku liczba bezrobotnych w powiecie międzyrzeckim 

wynosiła ogółem 1.883 osoby, co oznacza,  iż  w Gminie Pszczew liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych stanowiła 7,70% ogółu bezrobotnych w powiecie.  

 

 

 1.3. Ochrona zdrowia 

 

 Na terenie Gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka 

Lekarska Piotr Adamski. 

W ramach profilaktyki polityki zdrowotnej w 2019 roku: 

• realizowano „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 

(HPV) w  latach 2018-2020 w Gminie Pszczew” – w ramach którego zaszczepiono 

15 dziewczynek z rocznika  2005 roku (z 26 przewidzianych do szczepień, tj. 58%) 

oraz przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do dziewcząt 

z rocznika objętego szczepieniami, ich rodziców oraz chłopców w analogicznym 

wieku oraz zorganizowano spotkanie informacyjne. Wydatkowano na ten cel 

12.540zł, 

• sfinansowano bezpłatne badania laboratoryjne (badanie ogólne moczu, 

morfologia, glukoza, TSH oraz dodatkowo PSA dla mężczyzn po 40 roku życia)   

dla 129 mieszkańców Gminy Pszczew. Koszt badań wraz z kosztami dojazdu wyniósł 

2.762,80zł, 

• zakupiono wyroby medyczne w celu uzupełnienia szkolnych apteczek 

medycznych i apteczki w gabinecie profilaktyki w szkole podstawowej. Wydano  

na ten cel 700,02zł. Zakupiono szczoteczki i żel w celu przeprowadzenia grupowej 

profilaktyki przeciwko próchniczej. Szczotkowanie zębów odbywało się 6-krotnie  

w  ciągu roku i uczestniczyło w nim od 268-279 uczniów z kl. I-VI szkoły 

podstawowej. Na ten cel wydano 1.215zł. 

• w październiku 2019 roku były prowadzone w Pszczewie  bezpłatne badania 

mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 roku życia; 

• po raz pierwszy na Rynku w Pszczewie stacjonował ambulans Fundacji 

Ronalda Mc Donalda. W ramach jednodniowej akcji wykonano badania 

profilaktyczne USG wśród dzieci w wieku 9 miesięcy do 6 lat, prowadzonych  

w  ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Nie nowotworom u dzieci”. 

Badania ultrasonograficzne  wykonano u 34 chłopców i 36 dziewczynek.  

U  wszystkich dzieci wykonano USG jamy brzusznej i USG tarczycy, a u chłopców 

również USG jąder. Koszt badań wyniósł 4.970zł. Ponadto w ramach tej akcji 
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sfinansowano  zgodnie z umową nocleg dla obsługi ambulansu oraz obiad dla obsługi 

ambulansu wraz z  2 wolontariuszkami. Łącznie wydano na obsługę badań 654zł. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2019 roku,  26 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Natomiast według rodzajów posiadanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

• 26 punktów sprzedaży posiadało zezwolenia na sprzedaż piwa (do 4,5% zawartości 

alkoholu), 

• 13 punktów sprzedaży posiadało zezwolenia na sprzedaż wina (pow. 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu), 

• 16  punktów sprzedaży posiadało zezwolenia na sprzedaż wódki (pow.18% zawartości 

alkoholu). 

 

 Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż   

i obrót alkoholu, w 2019 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:  

• na zwalczanie narkomanii wydatkowano 3.890,13 zł,  

• na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 105.559,81 zł  

 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku 

wpłynęło 5 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. W  przypadku trzech zgłoszeń sąd 

wydał orzeczenie o przymusowym leczeniu. 

 

  

 1.4. Pomoc społeczna 

 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie 

realizował zadania własne i zlecone gminie. 

Najczęściej występujące powody przyznawania pomocy przez OPS to: 

• długotrwała lub ciężka choroba – 112 rodzin 

• niepełnosprawność – 113 rodzin 

• ubóstwo – 60 rodzin 

• bezrobocie – 41 rodzin 

• alkoholizm – 22 rodzin 

• potrzeba ochrony macierzyństwa – 13 rodzin 

• bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 16 rodzin. 

 

 

 1.4.1 Świadczenia pieniężne: 

• Zasiłek stały – tą formą pomocy objętych jest 20 rodzin, wypłacono 249 świadczeń. 

• Zasiłek okresowy – z tej formy pomocy skorzystało 45  rodzin, wypłacono 163 

świadczenia. Najczęstszym powodem przyznania zasiłków okresowych były: 

długotrwała choroba, niepełnosprawność,  bezrobocie. 

• Zasiłek celowy (w tym: zasiłek specjalny) – tą formą pomocy objęto 82 rodziny  

(w tym: 53 rodziny  otrzymały zasiłki celowe specjalne). 
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 Powyższe zasiłki najczęściej były przyznawane na zakup opału, leki i leczenie, zakup 

żywności oraz odzieży.  W ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2020, 55 rodzin otrzymało zasiłki 

celowe na zakup żywności. Wypłacono 302 świadczenia. 

1.4.2.Świadczenia niepieniężne: 

• Zapewnienie gorącego posiłku – szczegółowe zasady przyznawania pomocy w/w 

formie określają  Uchwały Rady Gminy w Pszczewie. Powyższa pomoc realizowana 

była poprzez finansowanie posiłków (pełnych obiadów i całodziennego wyżywienia):  

-  w stołówkach szkolnych dla 29 dzieci i uczniów; 

- dla 14 osób dorosłych – posiłki przygotowywała PPUH Rest „Karina”,                                                                                                           

6 dzieci otrzymało pomoc w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia 

rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  – pomocą w formie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 11 osób, w tym usługami 

specjalistycznymi – 2 osoby. 

• Domy pomocy społecznej – Ośrodek ponosił odpłatność za 4 osoby.  

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacano składki za 29 osób otrzymujących 

zasiłek stały oraz uczestników CIS.  

• Asystent rodziny – 17 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

otrzymało wsparcie asystenta rodziny.  

• Wydatki na rodziny zastępcze dotyczyły 2 rodzin zastępczych, w których 

umieszczono łącznie 4 dzieci z Gminy Pszczew. 

• Praca socjalna – pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 173 rodzinom, w tym 

63 rodziny otrzymały pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej. 

• Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (dotyczy wyłącznie osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności). Ogółem różnorodną 

formą pomocy objęto 98 rodzin osób niepełnosprawnych. Wykorzystano następujące 

formy pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych: zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki 

celowe specjalne, zasiłki okresowe, program dożywiania, usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, praca socjalna, opłata za pobyt w DPS, pobyt  

w  ośrodku wsparcia, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 

 1.4.3. Zadania  zlecone  

• Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego: 1 osoba.  

• Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 17 nowych rodzin, 3 karty elektroniczne, 

wznowiono karty dla 5 osób, a także wydano 58 kart dla rodzin składających się 

wyłącznie z rodziców. 
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 1.4.4. Środowiskowy Dom Samopomocy  

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie, świadczący usługi specjalistyczne  

w formie pobytu osobom z zaburzeniami psychicznymi  i upośledzeniami umysłowymi,  objął 

opieką 30 osób z Gminy Pszczew oraz z Gminy Przytoczna. Nadrzędnym celem działań 

środowiskowego domu samopomocy jest osiągnięcie możliwie jak najwyższego poziomu 

funkcjonowania uczestników w ich  naturalnym środowisku. Kształtowanie umiejętności 

niezbędnych do codziennego, w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania: 

przygotowanie posiłków, dbałość o higienę osobistą i otoczenia, rozporządzanie budżetem 

własnym, obsługa sprzętów AGD i RTV, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie 

kontaktów interpersonalnych, aktywne spędzanie czasu wolnego, podjęcie pracy zawodowej, 

itp.  

 W ramach prowadzonej działalności w 2019 r. uczestnicy ŚDS wzięli udział  

w następujących przedsięwzięciach: 

Styczeń: 

• 14.01.2019 – wyjazd do Polkowic, w celu podziękowania za okazaną pomoc podczas 

wypadku; 

Luty: 

• 14.02.2019 – wyjazd do Międzychodu na spektakl „Wyciągam dłoń” w wykonaniu 

ŚDS w Międzychodzie; 

• 15.02.2019 – wyjazd na 20-lecie ŚDS w Chrzypsku Wielkim; 

• 28.02.2019  –  wyjście na koncert z okazji Tłustego Czwartku na sali widowiskowej  

w Pszczewie; 

Marzec: 

• 05.03.2019 – zabawa karnawałowa; 

• 08.03.2019 – obchody Dnia Kobiet- wspólne spotkanie przy kawie; 

• 21.03.2019 – obchody I Dnia Wiosny; 

• 28.03.2019 – z cyklu „Spotkanie z ciekawymi ludźmi” - Katarzyna Kędzierska, 

wspólne czytanie wierszy; 

Kwiecień: 

• 02.04.2019 – wyjazd do Międzyrzecza na obchody Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu; 

• 10.04.2019 – wyjazd do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wystawę rękodzieła 

artystycznego  –  użytkowego; 

• 13.04.2019 – udział w jarmarku wielkanocnym; 

• 16.04.2019 – śniadanie wielkanocne; 

• 18.04.2019 – z cyklu „Spotkanie z ciekawymi ludźmi” – Krystian Grabowski, wspólne 

muzykowanie; 

Maj: 

• 09.05.2019 – przegląd „Z muzyką i teatrem przez świat” w Sulechowie; 

• 11.05.2019 – udział w Pszczewskiej 20-stce; 

• 23.05.2019 – udział w Olimpiadzie Sportowej w Międzyrzeczu; 

• 24.05.2019 – wspólne warsztaty z malarzami zaproszonymi przez OPS w Pszczewie; 

• 31.05.2019 – udział w obchodach Dnia Dziecka; 

Czerwiec: 

• 04.06.2019  –  Warsztaty Artystyczne- plener malarski; 

• 07.06.2019  –  akcja charytatywna dla Pani Agnieszki Perz; 
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• 12.06.2019 – udział w 60-leciu Domu Pomocy Społecznej w Szarczu; 

• 16.06.2019 – wyjazd do Lobetal; 

• 17.06.2019 – udział w warsztatach bukieciarskich w Starym Dworze; 

• 24.06.2019 – udział w I Pikniku Domów Samopomocy w Santoku; 

• 28.06.2019 – wyjazd do Chrzypska Wielkiego – rozpoczęcie lata; 

Lipiec: 

• 02.07.2019 – wyjazd na plaże Ascalon w Trzcielu; 

• 22.07.2019 – udział w Jarmarku Magdaleńskim; 

Sierpień: 

• 26.08.2019 – udział w Koncercie Dzieci i Młodzieży w ramach XXIV Prezentacji 

Artystycznych nad jeziorem Głębokie. 

Wrzesień: 

• 06.09.2019 – udział w konferencji w Międzyrzeczu; 

• 19.09.2019  –  z cyklu” Spotkanie z ciekawymi ludźmi” – Sandra Szulczyńska; 

• 20.09.2019  –  udział w Olimpiadzie Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego  

w Międzyrzeczu; 

• 26.09.2019  –  warsztaty w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie. 

Październik: 

• 03.10.2019  –  z cyklu” Spotkań z ciekawymi ludźmi” – Mariusz Mączka; 

• 23.10.2019  –  wyjazd do MOK w Międzyrzeczu na obchody Dnia Osób  

• Niepełnosprawnych; 

Grudzień: 

• 13.12.2019  –  Konferencja „Rola ośrodków wsparcia w usamodzielnieniu osób  

z zaburzeniami psychicznymi” zorganizowana przez ŚDS wraz z OPS w Pszczewie; 

• 15.12.2019  –  udział w jarmarku bożonarodzeniowym; 

• 18.10.2019  –  wspólna wigilia; 

• 19.12.2019  –  wyjście na wigilię do szkoły; 

• 19.12.2019  – wyjście na wigilię do przedszkola. 

 

 1.4.5. Klub Seniora w Pszczewie 

 Klub Seniora w Pszczewie funkcjonuje formalnie w strukturach Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pszczewie od 30 sierpnia 2018 r. Na dzień 31.12.2019 r. Klub Seniora  

w Pszczewie liczył 40 członków. Klub  finansowany jest z projektu unijnego 7.5. „Rozwój 

jakości usług społecznych na terenie gminy Pszczew”, który realizowany jest w okresie  

od 01.08.2018 r. do 30.06.2021 r. 

  

 W zajęciach realizowanych w ramach projektu 7.5. bierze udział ogółem 31 seniorów. 

W roku 2019 w ramach projektu seniorzy wzięli udział w następujących spotkaniach  

i zajęciach: 

• odbyły się 3 spotkania z lekarzami: kardiologiem oraz lekarzem chorób 

wewnętrznych; 
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• seniorzy skorzystali z poradnictwa psychologa: 94 godziny; 

• skorzystali z zajęć gimnastycznych (część zajęć odbywała się na Hali Sportowej w 

Pszczewie): 77 godzin; 

• spotkania z dietetykiem: 4 spotkania; 

• zajęcia z rękodzieła: 156 godzin zajęć; 

• poradnictwo prawne: 70 godzin; 

• wyjazd integracyjny do teatru: 2 wyjazdy; 

• wyjazdy do kina: 2 wyjazdy; 

• wyjazdy na basen: 7 wyjazdów. 

 Ponadto seniorzy uczestniczyli w następujących wyjazdach i spotkaniach 

organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie:  

1) w miesiącu marcu 2019 r.: wyjazd do miasta partnerskiego Letschin; 

2) w miesiącu maju 2019 r.: warsztaty malarskie w ramach pleneru malarskiego; 

3) w miesiącu czerwcu 2019 r.: wyjazd do miasta partnerskiego Letschin; 

4) w miesiącu wrześniu 2019 r.: ognisko integracyjne na plaży „Relaks” w Pszczewie; 

5) w miesiącu październiku 2019 r.: wyjazd do miasta partnerskiego Letschin; 

6) w miesiącu listopadzie 2019 r.: świętowanie 3 lat działalności seniorów w Gminie 

Pszczew; 

7) w miesiącu grudniu 2019 r.: Wigilia w Klubie Seniora w Pszczewie. 

 

 Członkowie Klub Seniora w Pszczewie wystawili 2 przedstawienia teatralne. 

Dodatkowo w ramach zajęć w Klubie Seniora prowadzone są warsztaty kulinarne oraz zajęcia 

komputerowe dla seniorów. 

 

 Pozostałe zadania realizowane w ramach projektu 7.5. „Rozwój jakości usług 

społecznych na terenie gminy Pszczew” 

Wsparcie opiekunów faktycznych: 

1) poradnictwo psychologiczne: 90 godzin; 

2) „Warsztaty radzenia sobie ze stresem” – 1 spotkanie; 

3) „Warsztaty z relaksacji i zapobieganiu wypaleniu” – 1 spotkanie; 

4) Szkolenie „Pierwsza pomoc” – 1 spotkanie; 

5) „Prawidłowa opieka i pielęgnacja osoby starszej” – 3 spotkania. 

 

 

 

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 

1) Usługi opiekuńcze świadczone przez 2 opiekunki dla 6 rodzin.: 785,5 godzin; 

2) Usługi opiekuńcze specjalistyczne psychologiczne: dla 3 osób niepełnosprawnych:  

65 godzin; 

3) Usługi opiekuńcze specjalistyczne logopedyczne: dla 4 osób niepełnosprawnych:  

93 godziny; 
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4) Usługi opiekuńcze specjalistyczne rehabilitacyjne: dla 10 osób niepełnosprawnych: 

180 godzin. 

Usługi wspierania rodziny 

1) Dyżur konsultanta ds. przemocy w rodzinie: skorzystało 7 rodzin: 28 godzin; 

2) Dyżur psychologa: skorzystało 8 rodzin: 200 godzin; 

3) Warsztaty ze specjalistami dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: 

odbyły się 2 spotkania. 

Pozostałe usługi świadczone na rzecz niesamodzielnych i niepełnosprawnych uczestników 

projektu 

1) Taxi Społeczne; 

2) Lotna Brygada techniczno-remontowa. 

 

 1.4.6. „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pszczew”  - 

projekt realizowany w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r. przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pszczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020,  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ośrodek, jako Lider projektu, zrealizował w 2019 roku następujące zadania: 

1) Praca socjalna: świadczona przez 3 pracowników socjalnych na rzecz 11 osób – 

uczestników projektu; 

2) Świadczenia pieniężne dla uczestników projektu: udzielono wsparcia finansowego 10 

osobom – uczestnikom projektu. 

Partnerem tego  Projektu jest  Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA,  w ramach Zadania 1. 

– Aktywna Integracja – w okresie  od października 2019 roku do lutego 2020 roku, która  

zrealizowała następujące działania: 

1) W dniu 9 X 2019 roku zostało zorganizowanie spotkanie informacyjne, w trakcie 

którego omówiono w szczególności założenia Projektu. W spotkaniu wzięło udział  

9 osób objętych działaniami projektu oraz Wójt Gminy Pszczew, Kierownik  

i pracownicy OPS w Pszczewie. 

2) W okresie od 15 X  do 18 XII 2019 roku z każdym z uczestników projektu odbyło się 

spotkanie indywidualne. Spotkania odbywały się w miejscu zamieszkania bądź  

w uzgodnionych wcześniej innych miejscach (Sierczynek, Lutol Mokry). Spotkania 

miały na celu weryfikację zapisów w ankiecie motywacyjnej, określenie bilansu 

otwarcia, omówienie możliwych do realizacji ścieżek wsparcia oraz wstępne 

określenie potrzeb i wyzwań możliwych do rozwiązania w ramach projektu.  

3) W dniu 16 XII 2019 roku w miejscowości Sierczynek, gm. Trzciel odbyły się 

pierwsze wyjazdowe warsztaty zaradności i kompetencji społecznych. Termin  

z uczestnikami został ustalony telefonicznie, tak, aby jak najwięcej osób mogło wziąć 

udział. Ostatecznie na warsztatach było 8 osób. W trakcie warsztatów uczestnicy 

samodzielnie zrobili zakupy, przygotowali poczęstunek i upiekli ciasto. Warsztaty 

miały charakter integracyjny. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję, że chcą się 

spotykać przynajmniej raz w miesiącu.  
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4) W dniu 16 grudnia 2019 roku z jedną z uczestniczek podpisano umowę o odbywanie 

stażu na stanowisku specjalisty ds. organizacji i komunikacji społecznej. 

Organizatorem stażu jest Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA.  

5) Równolegle rozpoczęto realizację przewidzianego w projekcie działania polegającego 

na wdrażaniu konkretnych rozwiązań, w szczególności w kierunku szkoleń i kursów 

zawodowych. Jednej osobie sfinansowano różne wydatki związane z uzyskaniem 

prawo jazdy kat B (min. badania lekarskie, badania wzroku, zdjęcia). Kolejnej osobie, 

z uwagi na chęć zdobycia uprawień kat E, sfinansowano wydatki w szczególności 

związane z badaniami lekarskimi (w tym badania wzroku). 

 1.4.7. Realizacja projektu pt. „Spotkania polsko-niemieckie Pszczew – Letschin” 

Projekt realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie   PRO 

EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska  

2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

 W ramach projektu zorganizowano plener malarski w terminie od 20 maja 2019 r. do 

30 maja 2019 r. W plenerze wzięło udział: 18 malarzy, w tym: 7 z Niemiec. W ramach 

projektu odbyły się również warsztaty malarskie dla 20 seniorów (w tym: 10 seniorów  

z Letschin). 

 1.4.8. Realizacja projektu 2.5. „Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Pszczewie” – projekt realizowany od 01.09.2019 r. do 28.02.2021 r. 

• W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie realizował zadanie: 

Przygotowanie OPS do wprowadzenia zmian funkcjonowania według nowego 

modelu organizacyjnego.  

 W ramach tego zadania zakupiono w miesiącu X 2019 r.: zestaw komputerowy wraz  

z oprogramowaniem, ergonomiczne krzesła biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, wdrożono 

nowy system telekomunikacyjny. W miesiącu XI i XII 2019 r. zakupiono meble do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pszczewie. Wprowadzono nowy statut dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pszczewie. Podjęto pracę nad projektem nowego regulaminu organizacyjnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie. Kierownik Ośrodka ogłosiła nabór na pracownika 

socjalnego, który miał być zatrudniony od 01 stycznia 2020 r. 

 

 1.4.9. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej: 

Osobowy samochód służbowy: w celu usprawnienia pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pszczewie. 

 

 

 1.4.10. Pomoc rodzinom w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi 

 Na dzień  1 stycznia 2019 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 125 rodzin,  

na 255 dzieci, a na dzień 31 grudnia 2019 r. –  148 rodzin, na 297 dzieci.  
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Na dzień 01 stycznia 2019r. : 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało  25 rodzin, na 37 dzieci, 

• świadczenie rodzicielskie pobierało 5 rodzin, na 5 dzieci, 

• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka pobierały 2 rodziny, na 2 

dzieci, 

• zasiłek pielęgnacyjny pobierało 169 rodzin, 

• świadczenie pielęgnacyjne pobierały 22 rodziny, na 22 dzieci, 

• specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 5 rodzin. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku: 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało  22 rodzin, na 29 dzieci, 

• świadczenie rodzicielskie pobierało 12 rodzin, na 12 dzieci, 

• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka pobierało 15 rodzin, na 15 

dzieci, 

• zasiłek pielęgnacyjny pobierało 199 rodzin, 

• świadczenie pielęgnacyjne pobierały 28 rodziny, na 29 dzieci, 

• specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 8 rodzin. 

 

Łączna kwota  wypłaconych świadczeń w 2019 roku , wyniosła: 

• zasiłki rodzinne  - 602.254,97zł 

• fundusz alimentacyjny - 162.800,00zł 

• świadczenie rodzicielskie -   41.161,50zł 

• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – 15.000,00zł 

• zasiłek pielęgnacyjny - 446.927,64zł 

• świadczenie pielęgnacyjne - 477.026,30zł 

• specjalny zasiłek opiekuńczy - 44.640,00zł 

 

 Realizując świadczenie wychowawcze (500+) w styczniu 2019 roku świadczenie  

to pobierały 274 rodziny, w tym: 

• 144 rodziny na pierwsze dziecko (kryterium dochodowe 800,00zł); 

• 27 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w rodzinie, pobierało świadczenie  

na pierwsze dziecko (kryterium dochodowe 1.200,00zł); 

• 103 rodziny pobierały świadczenie na dwójkę lub więcej dzieci. 

 Natomiast w grudniu 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) przysługiwało  

na 663 dzieci.  

 Od lipca 2019 r. (brak kryterium dochodowego), świadczenie wychowawcze (500+) 

przysługuje na każde dziecko, do ukończenia 18. roku życia.  

 Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2019 roku wyniosła 

3.400.005,86 zł.  

 W zakresie realizacji programu „Dobry Start” w 2019 roku zostało złożonych 377 

wniosków o przyznanie świadczenia (300+), które wypłacono dla 519 dzieci. Łączna kwota 

wypłaconych świadczeń w 2019 r. wyniosła 155.700 zł.  

 W 2019 roku na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) wydatkowano kwotę 32.840 zł , z czego 26.272 zł 

zostało dofinansowane z budżetu państwa.    
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Ilość przyznanych świadczeń: 

• w okresie styczeń – czerwiec zakwalifikowano 38 wniosków do wypłaty stypendium 

szkolnego, na ogólna kwotę 23.320 zł 

• w okresie od września – grudnia stypendia socjalne otrzymywało 27 uczniów  

na kwotę  9.520,00zł. 

 

 

 

  1.5. Działalność inwestycyjna 

 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg w gminie wynosiła 107 km. Drogi asfaltowe 

stanowiły  22,56 % wszystkich dróg a drogi utwardzone 28,17 % .  

 Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne 

kategorie dróg publicznych, był następujący:  

• Klasa A – odcinek drogi o nawierzchni w stanie dobrym – 15,14 km,  

• Klasa B – odcinek drogi o nawierzchni w stanie zadawalającym – 78 km, 

• Klasa C – odcinek drogi o nawierzchni w stanie niezadawalającym – 13,86 km. 

 Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2019 roku wynosiła 60,6 km a sieci 

kanalizacyjnej 40 km. 

   

 Do sieci gazowej podłączonych jest i korzysta 11 obiektów komunalnych, w tym 

obiekty użyteczności publicznej, jak: budynek administracyjny Urzędu Gminy Pszczew, OPS 

i ŚDS w Pszczewie, kompleks budynków szkolnych i przedszkole. 

 

 W  2019 r. realizowano inwestycje: 

 

1. Budowa hali sportowej w Pszczewie                                         4.503.584,30 zł 

 Dokończono budowę hali sportowej w Pszczewie wraz z zakupem pierwszego 

wyposażenia. Powstał obiekt o kubaturze 15.516,0m3, powierzchni zabudowy 1.759,0m2. 

Arena sportowa mieści pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej halowej oraz boiska  

do pozostałych gier. Arena może być podzielona opuszczanymi kotarami na trzy niezależne 

boiska do ćwiczeń. Poza tym w hali mieści się jeden pokój trenerski oraz sześć zespołów 

szatniowych, w tym dwa zespoły przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Podłoga areny jest elastyczna – została wykonana na ruszcie drewnianym z wierzchnią 

wykładziną z PCV firmy MONDO, spełniającą najwyższe parametry wymagane dla podłóg 

sportowych. Arena sportowa jest wygłuszona oraz nagłośniona. Na piętrze zlokalizowane są 

trybuny ze 150 miejscami siedzącymi, sanitariaty, sala fitness oraz siłownia. Budynek 

ogrzewany jest w dwojaki sposób poprzez system wentylacji mechanicznej z nagrzewem oraz 

częściowo przez grzejniki centralnego ogrzewania zasilane z kotłowni gazowej. Na dachu hali 

sportowej są zainstalowane panele fotowoltaiczne mogące produkować energię elektryczną  

o mocy do 40 kW. 

2. Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku                         169.630,36 zł 

 W ramach tego zadania zrealizowano budowę  wiaty rekreacyjnej z konstrukcji  

z drewna sosnowego, krytą gontem, z podłoża z polbruku, oczko wodne, miejsce pod 
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ognisko, boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 18 x 8m z nawierzchni piaszczystej, 

siłownię zewnętrzną oraz urządzono zieleń.  

3. Budowa miejsca rekreacji przy ul Szarzeckiej w Pszczewie II etap  367.447,69 zł 

 W ramach zadania wybudowano  ściankę treningową do tenisa ziemnego  

z polimerobetonu, tory rolkowe o zmiennej szerokości: 2,0 m i 1,5 m z nawierzchni 

asfaltowej o powierzchni łącznej 572 m2, w tym 14 m2 miejsc pod ławkami z kostki 

brukowej bezfazowej grafitowej, krąg ogniskowy o powierzchni 7,07 m2 w kształcie okręgu  

z nawierzchni z kostki kamiennej oraz wykonano urządzenie zieleni.  

 

4.„ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu – wydatkowano kwotę  

110.578,80 zł 

 W ramach zakończenia realizacji zadania „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej  

w Zielomyślu” wydatkowano kwotę 110.578,80 zł. W ramach całego zadania zrealizowano 

remont poddasza budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego, dokonano czyszczenia 

elewacji budynku świetlicy i budynku gospodarczego, wymieniono pokrycie dachowe  

na budynku gospodarczym, posadowiono wiatę rekreacyjną  o powierzchni zabudowy 29,5 

m2 , w konstrukcji z drewna, pokryta gontem bitumicznym, orynnowaną rynnami z PVC z 

kolorze ciemny brąz wraz z ułożeniem nawierzchni pod wiatą z kostki brukowej typu holland 

szara – 36 m2. Wykonano także nowy zbiornik bezodpływowy z odprowadzeniem ścieków.

  

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej od przepompowni przy ul. 

Międzychodzkiej w kierunku działki Nr 283 w Pszczewie – kwota wydatkowana 77.500,00 zł 

 

 W ramach tego zadania wykonano przewiert pod drogą 10m fi 300, wbudowano 

160mb kanalizacji grawitacyjnej fi 200 oraz 110 mb kanalizacji tłocznej fi 35. Ponadto 

zamontowano 5 studni rewizyjnych fi 1000 i 1 studnię z kręgów betonowych  

na przepompownię. 

 

6. Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Nowym Gorzycku   za kwotę 70 028,79 zł 

 

  W ramach tego zadania wykonano nową studnie głębinową wraz z zafiltrowaniem  

i obudową studni, przyłączem wodnym i elektrycznym oraz opracowaniem dokumentacji 

powykonawczej. 

 

7. Budowa studni głębinowej na SUW w Pszczewie  –  kwota wydatkowana 67 548,00 zł 

 W ramach tego zadnia wykonano nowy odwiert do głębokości 35 m wraz  

z zafiltrowaniem, dokonano pompowania oczyszczającego, przeprowadzono badania fizyko-

chemiczno wody oraz opracowano dokumentację hydrogeologiczną.  

 

8.Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew – wymiana zasuw  

i hydrantów przeciwpożarowych – 35.159,35 zł 

 W ramach tego zadania wymieniono 12 zasuw na rurociągu PVC 100mm oraz 12 

hydrantów naziemnych fi 80. 
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9. Zakup samochodu asenizacyjnego – zakupiono pojazd na bazie samochodu ciężarowego Man 

15.240 z nową zabudową do wywozu nieczystości płynnych. Wydatkowano z budżetu   100 000,00 zł. 

 

10. Zakup zamiatarki – w ramach wydatku zakupiono używaną zamiatarkę uliczną typ Hako 

Citymaster 1250,  wydatkowano 135 592,36 zł 

 

  

 

 1.6. Gospodarka mieszkaniowa. 

 

 Łącznie w zasobie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku znajdowało się 108 

mieszkań komunalnych, 27 lokali socjalnych (w tym 13 z naliczonym odszkodowaniem) oraz 

2 pomieszczenia tymczasowe, o łącznej powierzchni użytkowej 6.872,79 m2.  

 Średnia powierzchnia lokalu socjalnego wynosi 45,18 m2 a komunalnego – 51,84 m2. 

W mieszkaniowym zasobie Gminy Pszczew występują również 4 lokale mieszkalne  

o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.  

 W 2019 roku nie pozyskano nowych lokali mieszkalnych, a na dzień 31 grudnia 2019 

r. występowały 2 pustostany. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zbycia lokali 

mieszkalnych.  

 Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy na dzień 31 grudnia 2019 roku 

wynosiły 72.193 zł 

 

 

 W 2019 roku łącznie wypłacono 265 dodatków mieszkaniowych  dla 33 gospodarstw 

domowych, na  kwotę 62.564,70zł. 

 

 Natomiast w ramach zadań zleconych, w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2019r.,  

wypłacono dodatek energetyczny 14 gospodarstwom domowym ( łącznie 80 dodatków),  

na kwotę  1.282,46 zł, z tego: 

• 12 dodatków dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną, 

• 45 dodatków dla gospodarstw domowych składających się z 2-4 osób, 

• 23 dodatków dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. 

 

 Na koniec 2019 roku lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego                                  

z mieszkaniowego zasobu gminy przedstawiała się w sposób następujący: 

1. Liczba wniosków złożonych na mieszkania komunalne z zasobów gminy – 7 

2. Liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne – 14 

3. Liczba wniosków dotyczących zamiany mieszkań – 5 
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 1.7. Inicjatywy obywatelskie. 

 

 Do Urzędu w 2019 roku wpłynęło 57 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej.  

 

Wnioski w szczególności dotyczyły spraw: 

• finansowych gminy   

• działań dotyczących ochrony środowiska   

• zanieczyszczeń środowiska  

• efektywności energetycznej  

 Na wnioski, które wpłynęły  informacja została udostępniona wnioskodawcy  

w ustawowym terminie 14 dni. Nie wniesiono skarg  do WSA na bezczynność organu. 

Nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

 

 W 2019 roku do urzędu wpłynęła jedna skarga (13.11.2019r), która  wg. właściwości 

podlega rozpatrzeniu  przez Radę Gminy Pszczew. Postępowanie skargowe jest w toku.  

 Złożono sześć petycji, których przedmiotem  było: 

• przystąpienie Gminy do programu „Podwórko talentów Nivea”, 

• umieszczenie na stronie internetowej gminy linku do „Mikroporady”, 

• walka  o czyste powietrze – oczyszczanie gmin, 

• wykorzystanie środków finansowych z opłat za zezwolenia na sprzedaż i obrót  

alkoholem na profilaktykę z zakresu rozwiazywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii, 

• przystąpienie do inicjatywy Dbajmy o najmłodszych – Bezpieczny uczeń na drodze, 

• wdrożenia w urzędzie  procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 

interesantów dot. płatności bezgotówkowych. 

 Według Krajowego Rejestru Sądowego pod koniec 2019 r. funkcjonowało w Gminie 

Pszczew 27 organizacji pozarządowych.  Wykaz organizacji pozarządowych oraz  innych 

organizacji w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Pszczew  wg stanu 

na grudzień 2019 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

L.p. Nazwa organizacji 

 

Rodzaj organizacji 

 

Dane organizacji 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczewie Stowarzyszenie 

Ul. Strażacka 1 

66-330 Pszczew 

Prezes: Lech Suszczyński 

KRS: 0000033512 

 2.  Ochotnicza Straż Pożarna w Zielomyślu   Stowarzyszenie 

Zielomyśl 

66-330 Pszczew 

Prezes: Michał Krupa 

KRS: 0000021218 

 3.  Ochotnicza Straż Pożarna w Stołuniu  Stowarzyszenie 

Stołuń 

66-330 Pszczew 

Prezes: Marek Kacprzak 

KRS: 0000024183 
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 4.  Ochotnicza Straż Pożarna w Policku  Stowarzyszenie 

 Policko 

66-330 Pszczew 

Prezes: Paweł Rogala 

KRS: 0000036077 

 5.  Ochotnicza Straż Pożarna w Silnej  Stowarzyszenie 

 Silna 

66-330 Pszczew 

Prezes: Stanisław Janas 

KRS: 0000047722 

 6.  Ochotnicza Straż Pożarna w Świechocinie  Stowarzyszenie 

 Świechocin 

66-330 Pszczew 

Prezes: Edmund Mrozek 

KRS: 0000055265 

 7.  Ochotnicza Straż Pożarna w Szarczu  Stowarzyszenie 

 Szarcz 

66-330 Pszczew 

Prezes: Natalia Ripa 

KRS: 0000055302 

 8.  Ochotnicza Straż Pożarna w Stokach  Stowarzyszenie 

 Stoki 

66-330 Pszczew 

Prezes: Hieronim Cyranik 

KRS: 0000063302 

 9.  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Gorzycku  Stowarzyszenie 

 Nowe Gorzycko 

66-330 Pszczew 

Prezes: Ryszard Wołyński 

KRS: 0000100260 

 10.  Pszczewskie Stowarzyszenie Turystyczne  Stowarzyszenie 

 ul. Zamkowa 20 

66-330 Pszczew 

Prezes: Kozłowska- Hałas 

Justyna 

KRS: 0000266552 

 11.  Gminny Klub Piłkarski Pszczew  Stowarzyszenie 

 ul. Kasztanowa 14 

66-330 Pszczew 

Wiceprezes: Dariusz Sawoch 

KRS: 0000363794 

 12. LUBUSKA FEDERACJA STRONGMAN   Stowarzyszenie 

 ul. Parkowa 3 

66-330 Pszczew 

Prezes: Norbert Hała 

KRS: 0000384293 

 13. 
FUNDACJA NA RZECZ POLSKO-  

NIEMIECKIEGO SĄSIEDZTWA 
 Stowarzyszenie 

ul. Stefana Batorego 11 

66-330 Pszczew 

Prezes: Łukasz Robak 

KRS: 0000397492 

 14.   FUNDACJA PORTAL ROWEROWY  Stowarzyszenie 

 ul. Stefana Batorego 11 

66-330 Pszczew 

Prezes: Łukasz Robak 

KRS: 0000401926 

 15. 

 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

PRZEDSZKOLA IM. PSZCZÓŁKI MAI W 

PSZCZEWIE 

 Stowarzyszenie 

 ul. Stefana Batorego 1a 

66-330 Pszczew 

Prezes: Jolanta Minge 

KRS: 0000404571 

 16. 
 STOWARZYSZENIE ŚW. MARII 

MAGDALENY W PSZCZEWIE 
 Stowarzyszenie 

ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego 15 

66-330 Pszczew 

Prezes: Joanna Bułkowska 

KRS: 0000404946 
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 17. STOWARZYSZENIE ŚWIECHOCIN 2011   Stowarzyszenie 

 Świechocin 20 

66-330 Pszczew 

Prezes: Alicja Górczyńska 

KRS: 0000407357 

 18. 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

ZIELOMYŚLA "GRONO"  
 Stowarzyszenie 

 Zielomyśl 23 

66-330 Pszczew 

Prezes: Kamila Nowakowska 

KRS: 0000407422 

19.  
 STOWARZYSZENIE STOKI PRZYJAZNA 

WIEŚ 2011 
 Stowarzyszenie 

 Stoki 34 

66-330 Pszczew 

Prezes: Rafał Hałuszczak 

KRS: 0000408681 

 20. 
 STOWARZYSZENIE NOWE GORZYCKO 

2012 
 Stowarzyszenie 

 Nowe Gorzycko 16A 

66-330 Pszczew 

Prezes: Barbara Nyga 

KRS: 0000425950 

 21.  STOWARZYSZENIE SILNA 2012  Stowarzyszenie 

 Silna 15 

66-330 Pszczew 

Prezes: Zdzisław Mizerski 

KRS: 0000440807 

22.  STOWARZYSZENIE SOŁECTWA SZARCZ  Stowarzyszenie 
 Szarcz 25 

66-330 Pszczew 

KRS: 0000631129 

 23.  

 STOWARZYSZENIE " M. I U.T." 

działalność zawieszona 

 Stowarzyszenie 

 ul. Stefana Batorego 12 

66-330 Pszczew 

Prezes: Marek Jura 

KRS: 0000278904 

 24. 
 STOWARZYSZENIE DLA OCHRONY I 

PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
 Stowarzyszenie 

 ul. Zamkowa 20 

66-330 Pszczew 

KRS: 0000048247 

 25. 
 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PSZCZEWA 

W LIKWIDACJI 
 Stowarzyszenie 

 ul. Poznańska 27 

66-330 Pszczew 

KRS: 0000040188 

(wg Krajowego Rejestru Sądowego) 

   

 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

 

 

Rodzaj organizacji 

 

Dane kontaktowe 

1. Uczniowski Klub Sportowy 

„ORLIK” 

UKS 

 
Joanna Fryza 

2. Parafialny Zespół Caritas Jednostka organizacyjne 

Caritas Diecezji 

Zielonogórsko - 

Gorzowskiej 

Elżbieta Ceglarz, Anna Wiśniewska 

(wg Krajowego Rejestru Sądowego)  

 

 

 W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w Gminie, w systemie CEIDG 29 

nowych przedsiębiorców, natomiast wyrejestrowano 18 przedsiębiorców. Według stanu  

na koniec 2019 roku w systemie było 229 aktywnych wpisów działalności gospodarczej. 

 

 W 2019 r. w miesiącu marcu odbyło się 12  zebrań wiejskich,  zgodnie z ustalonym 

przez  radę gminy harmonogramem, w celu wyboru sołtysa i członków rad sołeckich na nowa 

kadencję 2019-2023, oraz  20 zebrań wiejskich dotyczących podziału funduszu sołeckiego,  
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w tym 12 zebrań dotyczących uchwalenia  rocznego budżetu sołectwa i 8 zebrań dotyczących 

zmian w budżecie sołectwa. 

 

 Wyodrębniony fundusz sołecki  jest formą budżetu obywatelskiego i stanowi zachętę 

dla mieszkańców sołectw do włączenia się w życie Gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2019 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego 

 
 

Sołectwo 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

Plan 

 

Wykonanie 

Stopień 

realizacji 

funduszu w % 

 

 

 

Borowy Młyn 

Remont drogi nr 00441F (utwardzenie 

tłuczniem) 
     3 530,00                   -       

 

Zagospodarowanie przestrzeni 

sołectwa - przygotowanie terenu pod 

plac rekreacyjny 

     2 000,00         1 551,15     

Organizowanie spotkań mieszkańców 

oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych 
     11 600,62          11 570,21     

Razem 

 
   17 130,62       13 121,36         76,6     

 

 

Janowo 

Spotkania integracyjne  2 436,49 2 339,00  

Doposażenie świetlicy  

wiejskiej  
     2 000,00         1 988,78     

Zakup namiotu i stołów    10 000,00         9 580,00     

Razem 

 
   14 436,49       13 907,78         96,3     

 

 

 

Nowe 

Gorzycko 

Spotkania integracyjne,  imprezy 

sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe 

dla mieszkańców sołectwa 

5 871,00 5 870,28  

Doposażenie świetlicy wiejskiej  8 104,51 7 999,89 

Zabudowa tarasu przy świetlicy 

wiejskiej 

12 000,00 12 000,00 

Razem 

 
   25 975,51       25 870,17         99,6     

 

 

 

 

 

Policko 

Doposażenie  OSP  

 

2 000,00 2 000,00  

Utrzymanie komunalnych terenów 

zielonych w sołectwie 

2 483,84 2 483,27 

Spotkania integracyjne mieszkańców 

sołectwa 

15 000,00 14 851,83 

Doposażenie świetlicy wiejskiej  4 000,00 3 964,17 

Rozbudowa, remont i zabezpieczenie 

placu zabaw oraz terenu przy świetlicy 

wiejskiej 

3 000,00 2 927,24 

Razem 

 

 

   26 483,84       26 226,51        99,0     

 

 

 

 

Pszczew 

Doposażenie miejscowej jednostki 

OSP 

10 000,00 10 000,00  

Integracja mieszkańców 

 

14 732,70 9 962,42 

Wspieranie lokalnych  

inicjatyw 

13.100,00 8 583,42 

Wspieranie kulturowego  rozwoju  

dzieci i młodzieży poprzez 

organizowanie ciekawych form 

spędzania wolnego czasu 

 

 

5 000,00 

 

2 395,30 
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Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci   

poprzez zorganizowanie Dnia Dziecka, 

zawodów wędkarskich,  zakup ławek 

 

8 000,00 

 

7 080,78 

Razem 

 
  50 832,70       38 021,92        74,8     

 

 

 

Rańsko 

Przebudowa drogi w obrębie sołectwa 4 657,34 4 625,00  

Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej  

2 429,71 - 

Wycieczka integracyjno-krajoznawcza 2 570,29 2 570,29 

Spotkanie integracyjne z upominkami 

dla dzieci 

3 000,00 2 763,94 

Razem    12 657,34         9 959,23        78,7     

 

 

Silna 

Zagospodarowanie terenów zielonych 

w obrębie sołectwa 

4 500,00 4 500,00  

Spotkania integracyjne 15 008,82 14 977,28 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 500,00 

Wpieranie lokalnych inicjatyw 5 000,00 5 000,00 

Razem   28 008,82       27 977,28        99,9     

 

Stoki 

Organizacja imprez i festynów 5 129,75 5 129,09  

Budowa wiaty rekreacyjnej przy 

świetlicy wiejskiej w Stokach 

15 000,00 15 000,00 

Razem   20 129,75       20 129,09       100,0     

 

 

 

Stołuń 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów 

zielonych 

2 000,00 1 710,00  

Zakup kosiarki spalinowej 1 095,00 1 095,00 

Utrzymanie kosiarek 405,00 404,99 

Imprezy integracyjne mieszkańców 8 000,00 6 800,24 

Doposażenie świetlicy 16 254,65 16 123,63  

Razem    27 754,65       26 133,86        94,2     

 

 

 

 

 

Szarcz 

Doposażenie jednostki OSP  1 221,00 1 221,00  

Utrzymanie i pielęgnacja terenów 

komunalnych w obrębie sołectwa 

3 763,85 1 946,66 

Organizacja spotkań i imprez 

integracyjnych mieszkańców sołectwa, 

uczestnictwo w imprezach gminnych 

8 279,00 7 660,95 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w 

Szarczu 

10 000,00 9 942,00 

Bieżące utrzymanie świetlicy 2 000,00 616,53 

Razem    25 263,85       21 387,14         4,7     

 

 

 

Świechocin 

 

Zagospodarowanie terenu sołectwa 7 269,79 7 242,50  

Organizacja spotkań integracyjnych 

mieszkańców sołectwa (Rybobranie, 

Gwiazdka) 

3 200,00 3 192,66 

Doposażenie świetlicy wiejskiej  6 000,00 5 998,99 

Razem    16 469,79        16 434,15        99,8     

 

 

Zielomyśl 

Poprawa estetyki wsi 800,00 778,58  

Organizacja imprez środowiskowych 6 500,00 6 485,98 

Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej 13 744,74 13 691,01 

Razem        21 044,74          20 955,57     

  

 99,6  

    

 

Ogółem      286 188,10         260 124,06     

    

90,9 

     

 

  

 

 



24 
 

 1.8. Bezpieczeństwo w Gminie. 

 

 Zgodnie z Informacją  Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu o stanie 

bezpieczeństwa na terenie powiatu międzyrzeckiego za  rok 2019,   na terenie Gminy 

Pszczew w kategorii przestępstw kryminalnych stwierdzono 57 czynów i jest to  o 17 czynów 

więcej w porównaniu z rokiem 2018.  

 Z analizy przestępstw w kategorii najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, czyli: 

bójki lub pobicia, uszkodzenie na zdrowiu, kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozbój, 

wymuszenia oraz uszkodzenie mienia, w 2019 roku na terenie Gminy Pszczew liczba 

stwierdzonych przestępstw wyniosła 15 i  jest to wzrost o 3 zdarzenia w stosunku do 2018 

roku.  

 Natomiast najbardziej niepokojące są statystyki w kategorii przestępstw 

narkotykowych, gdzie w 2019 roku na terenie Gminy Pszczew stwierdzono aż 26 zdarzeń   

i jest to bardzo duży wzrost w stosunku do lat ubiegłych,  gdzie czynów w tej kategorii  

notowano 2 – 3 rocznie. Ilość zdarzeń stwierdzonych w kategorii przestępstw narkotykowych,  

stanowi 33,77  % wszystkich czynów (77) popełnionych w Gminie w 2019 roku. 

 Wśród wypadków drogowych w naszej Gminie odnotowano w 2019 roku 3 zdarzenia, 

w  wypadkach tych   wystąpił jeden ze  skutkiem śmiertelnym. 

 W procedurze Niebieskiej Karty w 2019 roku w całym powiecie stwierdzono wzrost 

liczby zdarzeń o 4 przypadki.  

 Natomiast nie zmieniły się w porównaniu do ub. roku kategorie najczęściej 

zgłaszanych zagrożeń i  są to:  przekroczenie dozwolonej  prędkości (186 zgłoszeń  

w powiecie), spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (122 zgłoszenia w powiecie) 

oraz nieprawidłowe parkowanie (215 zgłoszeń w powiecie). 

 

 Na terenie Gminy Pszczew działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które  

skupiają w swoich szeregach ok. 300 członków, w tym: 103 ochotników, którzy posiadają 

aktualne badania lekarskie  i ubezpieczenie. Jednostki na swoim wyposażeniu posiadają 11 

samochodów pożarniczych, w tym : 9 samochodów pożarniczych średnich i 2 samochody 

pożarnicze lekkie. Jednostka włączona do KSRG posiada również na swoim wyposażeniu 

łódź ratownicza o napędzie mechanicznym. Dwie jednostki posiadają selektywne 

alarmowanie.  

 W 2019 roku  zanotowano 116 wyjazdów do różnego rodzaju akcji ratowniczo- 

gaśniczych i zdarzeń, w których uczestniczyło 815 ochotników.  

W miesiącu czerwcu przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział 

wzięło, w grupie dorosłych – 8 drużyn a w grupie  MDP – 4 drużyny.  

W czerwcu odbyła się też uroczystość obchodów 100-lecia istnienia OSP w Silnej. 

 Na różanego rodzaju szkolenia w roku 2019 skierowano łącznie 19 strażaków. 

 

 

 1.9. Edukacja i wychowanie przedszkolne 

 

 

 W 2019 r.  funkcjonowała Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszczewie  

z oddziałami gimnazjalnymi  a od 1 września 2019 roku ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. 

M. Kopernika w Pszczewie i  Przedszkole Samorządowe  im. Pszczółki Mai w Pszczewie,  

dla których Gmina Pszczew jest organem prowadzącym.  
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 Wydatki Gminy na oświatę w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie wydatków na funkcjonowanie 

oświaty w 2019 roku 

Kwota w zł 

1. Łączne wydatki na oświatę 6.601.065,75 

 w tym:      wydatki bieżące na oświatę 6.482.443,64 

                  wydatki majątkowe na oświatę 118.622,11 

2. Subwencja oświatowa 3.896.713,00 

3. Dotacja przedszkolna 143.106,00 

Udział środków przekazanych z budżetu państw w ogólnych 

wydatkach oświatowych 

61,2 % 

 

 Według stanu na 30 wrześniu 2019 r. naukę w  szkole podstawowej rozpoczęło 370 

uczniów, oraz 50 uczniów w oddziałach „0”. 

 W szkole średnioroczne zatrudnienie  w 2019 roku przedstawiało się następująco: 

• nauczyciele stażyści – 1,74 et.  

• nauczyciele kontraktowi – 2,59 et. 

• nauczyciele mianowani – 11,97 et. 

• nauczyciele dyplomowani – 20,72 et.  

Ponadto w szkole podstawowej zatrudnionych było 13 osób na stanowiskach  

administracyjno-obsługowych. 

 Do Samorządowego Przedszkola im. Pszczółki Mai w Pszczewie w 2019 roku (stan  

na 30.09.2019r.), w 5 oddziałach   uczęszczało 104 dzieci ( 3 , 4 i 5 latki).  

 W przedszkolu średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku przedstawiało się następująco: 

• nauczyciele kontraktowi – 1,00 et. 

• nauczyciele mianowani – 3,94 et. 

• nauczyciele dyplomowani – 2,00 et. 

 Ponadto w przedszkolu zatrudnionych było 8  osób na stanowiskach obsługowych. 

 W 2019 r. zgodnie z uchwałą rady gminy, przyznane zostały stypendia naukowo-

motywacyjne w kwocie po 150 zł miesięcznie dla: 

• studentów studiów dziennych w kwocie ogółem  11.419 zł,  –  19 studentów z gminy 

Pszczew, w okresach od 1.01. – 30.06.2019r. i od 1.10. – 31.12.2019r.;  

• dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w kwocie ogółem – 33.600 zł –  

44 uczniów z Gminy Pszczew, w okresach od 1.01. – 30.06.2019r. i od 1.09. – 

31.12.2019r.  

 

 Realizując zadanie wynikające z zapisów art. 122 ustawy – Prawo oświatowe, 

dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,  

w 2019 roku otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy środki z Funduszu Pracy w wysokości 28.053 

zł. Środki te, w trybie decyzji administracyjnych, zostały przekazane pracodawcom, którzy 

przez okres 3 lat kształcili młodocianych pracowników w nauce zawodu oraz przyuczenia  

do wykonywania określonej pracy. W 2019 roku dofinansowanie dotyczyło kształcenia  

3 młodocianych pracowników wykształconych w zawodach: stolarz, mechanik pojazdów 

samochodowych i kucharz. 
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 1.10. Działalność kulturalna 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, jako samorządowa instytucja kultury, 

prowadził w 2019 roku  działalność statutową w zakresie kultury a także zadania zlecone   

z zakresu sportu.  

Działalność statutową w 2019 roku GOK zrealizował przez: 

I. Prowadzenie: 

 

1. Muzeum „Dom Szewca” 

 W roku 2019 roku do końca lipca sprzedanych zostało 738 biletów wstępu 

do muzeum (od sierpnia muzeum było w remoncie, a od września trwały prace nad 

nową , stałą wystawą ).  Zrealizowanych było  również 20 wycieczek grupowych po 

Pszczewie, z usługą przewodnika. W sierpniu 2019 r. z dotacji z budżetu Gminy 

Pszczew ( 96.000 zł). przeprowadzony został remont muzeum, w ramach którego 

specjalistyczna firma wykonała konserwację ścian zewnętrznych – kamiennych  

i ceglanych, uzupełnienie tynków wewnętrznych, naprawę posadzek drewnianych, 

konserwację i uzupełnienie elementów drewnianych ścian wewnętrznych oraz 

wykonano nową instalację elektryczną wewnętrzną. Remont odbywał się pod 

nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru 

konserwatorskiego.  

 W systemie ochrony ppoż. wymieniony został czujki dymu, zgodnie  

ze wskazaniami konserwatora zabytków uzupełniono tynki w czarnej kuchni.  

 Z dofinansowania uzyskanego z Programu Wspieranie działań muzealnych 

2019 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 30 grudnia 2019 r. odbyło 

się uroczyste otwarcie stałej wystawy. W ramach zadania przygotowano 3 makiety 

świątyń wraz z gablotami, trójramienną ściankę ekspozycyjną, 12 plansz na ściany 

oraz zakupiono  kiosk multimedialny i przygotowano do niego prezentację  

z tłumaczeniami w języku angielskim, niemieckim oraz migowym. Ze środków 

własnych GOK dokonał renowacji mebli  oraz  gablot muzealnych na eksponaty.  

 We współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta 

przygotowana została mobilna aplikacja na telefony wraz z oznakowaniem 

najciekawszych 20 miejsc w Pszczewie.  

2. Kino „Przystań”  

 W styczniu 2019 roku zakończona została realizacja projektu „Podniesienie 

atrakcyjności ofertowej całorocznego wiejskiego kina „Przystań” poprzez 

modernizację toalet i holu kina oraz wymianę i uzupełnienie wyposażenia widowni 

kinowej”. Projekt otrzymał dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  

w wysokości 100 tys. zł, a z początkiem lutego 2019 r. odbyło się  otwarcie kina  

po remoncie.  

 W roku 2019 sprzedano łącznie 8.226 biletów wstępu do kina. Odbyły się 342 

seanse filmowe. Pszczewskie kino przystąpiło również  do Sieci Kin Studyjnych  

i Lokalnych, z której udało się pozyskać dotację na dofinansowanie zajęć 

edukacyjnych (KinoSzkoła) w wysokości 2.500 zł. 
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3. Świetlice wiejskie 

 GOK prowadził w roku 2019 działalność w czterech świetlicach wiejskich 

(Policko, Stołuń, Pszczew i Janowo) i współpracował z pozostałymi na terenie gminy 

(Silna, Stoki, Zielomyśl), które są  zaopatrzone w różnego rodzaju gry oraz materiały 

do zajęć manualno-plastycznych i chętnie odwiedzane są przez dzieci i młodzież  

w swoich środowiskach. Świetlice te sa miejscem realizacji aktywności społeczno-

kulturalnej lokalnych środowisk.  

4. Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią i filią w Silnej oraz punktami 

bibliotecznymi w Policku, Stokach i Stołuniu.  

 W roku 2019 biblioteka zakończyła procedurę wdrożenia elektronicznego 

systemu bibliotecznego MAK+ (zakupiono na jego potrzeby komputer  

z oprogramowaniem, pracownicy biblioteki uczestniczyli w kilku szkoleniach). 

Rozpoczęta została również procedura wdrożenia systemu MAK+ w filii biblioteki w 

Silnej. W 2019 zakupiono nowości czytelnicze ze środków budżetu gminy za kwotę 

5.900,00 zł, natomiast Biblioteka Narodowa dodatkowo przeznaczyła na ten cel kwotę 

3.038,00 zł.  

W 2019 roku Biblioteka zakupiła książki za środki własne w kwocie 1.225,00 zł. 

 W bibliotece w Pszczewie w 2019 roku utworzono oddział dla dzieci, łączący 

funkcję świetlicy i czytelni. Dzieci mają do dyspozycji książki, gry planszowe, 

konsolę do gier oraz zabawki. Zakupiono do niego część wyposażenia w postaci 

regałów na książki i gry oraz fotele.  

 Mieszkańcy mieli też  możliwość korzystania z Internetu oraz tabletów Apple, 

a także nowoczesnej kolorowej wielofunkcyjnej kserokopiarki oraz laminarki.  

 Liczba wypożyczeń to 8231, a liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 

350. Biblioteka ma również w swojej ofercie możliwość lektury czasopism (4 tytuły).  

 We wrześniu biblioteka przygotowała akcję Narodowego Czytania pn. 

„Nowele Polskie” oraz spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią. Co miesiąc 

odbywają się  spotkania Pracowni Dobrych Myśli – klubu dyskusyjnego, który zrzesza 

miłośników książek i spotkań w bibliotece.  

 

II.  AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY 

 

Przy GOK działa amatorski ruch artystyczny: 

- Zespół wokalny Bel Canto – instruktor Donata Pawłowska - Marzec – 8 osób – zespół 

działał do połowy roku 2019 i zakończył działalność (decyzja instruktorki). 

- Klub Współczesnej Pani – prowadząca Anna Badach - 10 osób 

- Klub Przyjaciół Pszczewa – Prezes Wanda Stróżczyńska – 60 osób 

- Zajęcia tańca współczesnego – instruktor Adrianna Firlej – 70 osób (grupa 

przedszkolna, Dance Forever, Funky Feet i Star Dance) 

- Zajęcia plastyczne – instruktor Agnieszka Maszewska – 20 osób 

- Fabryka Pomysłów – prowadząca Anna Badach  – 30 osób – zajęcia prowadzone były 

do czerwca 2019, 

- zajęcia wokalne – instruktor Anna Spyrka – 5 osób (od października 2019) 

- zajęcia z rysunku i malarstwa – instruktor Anita Bednarek – 15 osób. 

Zespoły brały udział w przeglądach „PRO – ARTE”, konkursach i przeglądach zgodnie 

z kalendarzem imprez oraz prezentowały swój dorobek w trakcie lokalnych imprez. 
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III.  KALENDARZ  IMPREZ 

 

 W 2019 roku zrealizowane zostały wszystkie założenia kalendarza imprez, ale także 

dodatkowe inicjatywy: 

• W styczniu na sali przy ul. Zamkowej jak co roku odbył się występy artystyczne 

połączone z licytacją na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

• W styczniu podczas ferii zimowych GOK przygotował liczne atrakcje dla dzieci,  

z których chętnie korzystali najmłodsi mieszkańcy, 

• 19 stycznia 2019 roku w Pszczewie wspólnie ze Stowarzyszeniem z Pogranicza 

zorganizowaliśmy konferencję pn. „Miejsca bitew i ich upamiętnienia”, 

• 31 stycznia 2019 roku odbył się „Wieczór w odsłonie kolędowej” – opowieść   

o kolędach i koncert zespołu Ale Babki, 

• 16 lutego 2019 r. zorganizowaliśmy (wspólnie z ZUK i właścicielami restauracji 

Nenufar) zabawę karnawałową w stylu PRL, 

• 22 lutego 2019 r. w GOK odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Festiwalu 

Piosenki Pro Arte 2019, 

• 28 lutego 2019 przy tradycyjnym pączku odbył się Tłusty Czwartek i miał charakter 

imprezy charytatywnej (pomoc dla Agnieszki Perz), 

• W marcu zorganizowaliśmy: 

- promocję książki „Łemkowie. Pszczewska opowieść”, która odbyła się w Bibliotece 

Publicznej w Międzyrzeczu, 

- eliminacje powiatowe do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego Pro Arte 2019  

   (we współpracy z Regionalnym Centrum Animacji w Zielonej Górze), 

- warsztaty rękodzieła – tworzenie biżuterii – krywulki, 

• Atmosferę świąt można było z kolei poczuć podczas Jarmarku Wielkanocnego, 

który odbył się 14.04.2019 r. na Placu Magdaleńskim, 

• 19 kwietnia 2019 roku jako Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie zorganizowaliśmy 

w Pszczewie Akcję społeczną Żonkile (rocznica wybuchu powstania w getcie 

warszawskim), 

• Z okazji 3 maja zorganizowaliśmy koncert pn. Przedwojenne piosenki w wykonaniu 

Malwiny Paszek i Tomasza Grdenia, 

• 11 maja 2019 r. odbyła się kolejna edycja Pszczewskiej Dwudziestki (36) wzbogacona 

o Bieg Katarzyny na dystansie 5,6 km, 

• 14 maja 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią, 

• 31 maja 2019 r. wspólnie z jednostkami organizacyjnymi gminy zorganizowaliśmy 

Dzień Rodziny połączony z akcją charytatywną na rzecz Agnieszki Perz, 

• z okazji obchodów Dnia Wolności i Solidarności, w 30 rocznicę pierwszych wolnych 

wyborów zorganizowaliśmy wieczór muzyczno-poetycki pn. Wolność nadeszła 1989-

2019, 

• wsparliśmy również organizacyjnie festyn charytatywny na rzecz Agnieszki Perz, 

który odbył się 8 czerwca 2019 roku w Silnej oraz imprezy sołeckie – Dzień Dziecka 

w Janowie (01.06) oraz Noc Świętojańską 22 czerwca 2019 roku na plaży w 

Pszczewie, 

• 28 czerwca 2019 roku byliśmy współorganizatorem konferencji na temat granicy 

wersalskiej, która odbyła się w Muzeum w Sierakowie, a także zorganizowaliśmy  

na plaży w Pszczewie wspólnie z ZUK koncert plenerowy Disco Polo Show, 
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• 29 czerwca 2019 roku wspieraliśmy organizacyjnie obchody 100lecia OSP Silna, 

• 12 lipca 2019 roku zorganizowaliśmy na plaży w Pszczewie koncert grupy Aquartet 

(kwartet smyczkowy), 

• 20 i 21 lipca 2019 roku odbyła się kolejna edycja Jarmarku Magdaleńskiego, w tym 

zawodów wędkarskich i turnieju skata indywidualnego, 

• od 22 do 26 lipca ruszyły też Wakacje z GOK, podczas zorganizowaliśmy cykl 

wyjazdów i zajęć dla dzieci, 

• 26 lipca 2019 roku współorganizowaliśmy na plaży Lato z Balitc Pipe oraz 

przedstawienie teatralne dla najmłodszych, 

• od 30 lipca do 1 sierpnia 2019 roku zorganizowaliśmy w Pszczewie kolejny Plener 

Dużej Rzeźby w Drewnie, 

• 2 sierpnia 2019 roku zorganizowaliśmy na plaży w Pszczewie koncert plenerowy 

Marek Makaron Motyka Trio, 

• 3 sierpnia 2019 roku zorganizowaliśmy na plaży w Pszczewie Turniej Siatkówki 

Plażowej (pozyskaliśmy sponsora), 

• 10 sierpnia 2019 roku zorganizowaliśmy na plaży w Pszczewie przegląd talentów 

„Masz talent?” i wsparliśmy organizacyjnie imprezę Puchar Polski Strongman, 

• 17 i 18 sierpnia 2019 roku wspólnie z LGR Obra – Warta zorganizowaliśmy I Turniej 

Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego, w tym dwa koncerty, przedstawienie 

teatralne, dwa turnieje (na miecze i łuczniczy), pokazy rękodzieła, 

• 25 sierpnia 2019 roku w parku przy plebanii zorganizowaliśmy spotkanie z Romami, 

w tym koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO (projekt NCK), 

• 31 sierpnia 2019 roku zorganizowaliśmy w Pszczewie we współpracy z Sołectwem 

Pszczew Dożynki Gminne, 

• 6 września 2019 roku odbyła się w parku przy plebanii kolejna edycja Narodowego 

Czytania, zorganizowana przez GOK, 

• 20 i 21 września 2019 roku odbyły się warsztaty malowania chust (projekt NCK), 

• 16 i 23 września oraz 7 października 2019 roku odbyły się warsztaty tańca romskiego 

(projekt NCK), 

• 9 października 2019 roku współorganizowaliśmy z Klubem Seniora i OPS Dzień 

Seniora, 

• 11 października 2019 roku odbył się finał projektu NCK – spotkanie z Romami – 

historia, kultura i kuchnia romska, 

• 24 października 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Edwardem 

Dębickim, połączone z minikoncertem TERNO, 

• 10 listopada 2019 roku z okazji Święta Niepodległości zorganizowaliśmy dla 

mieszkańców Gminy Pszczew dwa pokazy filmu LEGIONY (Kino Przystań, pokazy 

bezpłatne), 

• 1 grudnia 2019 roku zorganizowaliśmy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 

Pszczew, 

• 13 grudnia 2019 roku zorganizowaliśmy Spotkanie świąteczne i wspólne pieczenie 

pierników dla mieszkańców naszej gminy, 

• 14 grudnia 2019 roku  wspólnie z jednostkami organizacyjnymi gminy 

zorganizowaliśmy jarmark Bożonarodzeniowy, 
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• 30 grudnia 2019 roku w Muzeum Dom Szewca odbyło się uroczyste otwarcie nowej 

wystawy stałej (projekt NIMOZ). 

 Przez cały rok 2019 GOK wydawał miesięcznik „Wieści Gminne z Pszczewa  

i Okolic” oraz Gazetę o Kulturze.  

Działający przy GOK Klub Przyjaciół Pszczewa był organizatorem licznych 

projektów, w tym: tradycyjnej biesiady karnawałowej, wieczorów kolęd. 

 

IV. REMONTY I ŚRODKI TRWAŁE 

Wartość środków trwałych GOK w 2019 roku zwiększyła się w związku z realizacją 

projektu modernizacji kina – uległa zwiększeniu wartość budynku kina (montaż klimatyzacji 

na widowni) o kwotę 105.813,0 zł.  

Zakupiono również komplet podestów scenicznych za kwotę 70.939,27 zł. 

Zakupiono mikser dźwięku za kwotę 2.999,00 zł na potrzeby organizacji nagłośnienia 

imprez i wydarzeń kulturalnych, jak również: lady do kasy kina (1260,15 zł), foteli do 

czytelni biblioteki (1.598,000 zł), obiektywu Sigma Canon (1.211,38 zł), który wymieniono w 

aparacie fotograficznym Canon oraz ściankę promocyjną (2.089,77 zł) z dotacji na 

organizację Półmaratonu Pszczewska Dwudziestka. 

Dokonano wymiany regałów w sklepie muzeum na  kwotę 3.600,00 zł. 

W ramach projektu dofinansowanego z MKiDN zakupiono: gabloty 3 szt. (6.099,99 

zł), trójramienną ścianę aranżacyjną (1500,00 zł), makiety: kościoła ewangelickiego 

(4.800,00 zł), bożnicy (1800,00 zł) i kościoła parafialnego (5.400,00 zł). Infokiosk Modus 

Base 21,5 – (7.500,00 zł).  

 

V. PROJEKTY: 

 W 2019 roku GOK zrealizował projekt pn.  „Romowie. Byliśmy tu tylko 

przejazdem”. Celem projektu zrealizowanego w ramach Programu EtnoPolska 2020   

ze środków Narodowego Centrum Kultury, było poznanie kultury romskiej oraz przybliżenie 

społeczności lokalnej zapomnianego już wątku związanego z wędrówką taborów cygańskich  

i ich obozowaniem w okolicach Pszczewa. W ramach projektu odbyły się dwa spotkania  

z Romami, w tym koncert plenerowy Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO, badanie 

społeczne, warsztaty malowania chust, warsztaty taneczne oraz spotkanie z prelekcją 

historyczną i prezentacją kultury i kuchni romskiej. Powstała również publikacja 

podsumowująca projekt. GOK pozyskał na realizację zadania środki finansowe w wysokości 

16.929,00 zł z Narodowego Centrum Kultury. 

W roku 2019 przeprowadzono również projekt inwestycyjny z dofinansowaniem  

ze środków zewnętrznych, zaplanowany jako zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie 

atrakcyjności ofertowej całorocznego wiejskiego kina Przystań poprzez modernizację 

toalet i holu kina oraz wymianę i uzupełnienie wyposażenia widowni kinowej" na kwotę 

105.813,01 zł. Remont holu i toalet zgodnie z harmonogramem realizacji projektu został 

zrealizowany w styczniu 2019. GOK otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 

100.000,00 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.  
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 1.11. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

 

 W Gminie Pszczew nie funkcjonują  zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska. 

 W 2019 r. nie  zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych.  

 Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 0,04 Mg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 0,33 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 

natomiast pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: ilość odpadów zebranych 

selektywnie przypadająca na 1 mieszkańca gminy kształtowała się na poziomie 0,06 Mg,  

a zmieszanych odpadów komunalnych 0,21 Mg.  

 Zakładamy, iż zmiana proporcji wynika z większej świadomości i nacisków na 

segregację odpadów, co wpływa na ilość produkowanych odpadów -  zwiększa się ilość 

odpadów wyselekcjonowanych, natomiast  zmniejsza się ilość odpadów zmieszanych.   

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy,  Gmina 

podejmuje następujące działania: 

• stworzono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, określający wizje rozwoju Gminy  

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej; 

• zastosowanie , zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/191/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 

29.12.2009r., zwolnień w podatku od nieruchomości  budynków mieszkalnych 

związanych z ekologiczną energią, w których zainstalowano kolektory słoneczne do 

ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub wykonano instalację zasilania energetycznego 

z odnawialnych źródeł energii ( baterie słoneczne, wiatraki, elektrownie wodne itp.) –  

w 2019 roku , od miesiąca listopada i na okres pięciu la , z tego tytułu zastosowano 

zwolnienie w podatku od budynku mieszkalnego dla jednego podatnika, 

• przeprowadzane są akcje „azbest”, zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Pszczew na lata 2010 – 2032; 

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -  Gmina zrealizowała projekt w latach 

2011-2013 , w ramach którego wybudowano 15 naturalnych przydomowych 

oczyszczalni, w kolejnych latach  projekt nie był realizowany, natomiast w roku 2019 

został złożony wniosek na dofinansowanie budowy ośmiu przydomowych 

oczyszczalni; 

• kolejnym działaniem mającym znaczenie  dla ochrony środowiska naturalnego, jest 

przystąpienie Gminy do Nadodrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej. W ramach 

porozumienia 5 gmin ( Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel i Zbąszynek), 

funkcjonuje Klaster, którego początkowym celem było wzięcie udziału w konkursie  

w ramach PROW 2014-2020, działanie 1.1 : Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, celem uzyskania dotacji z UE na budowę 

paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mieszkańców gmin należących 

do Klastra – niestety nie udało się uzyskać dofinansowania. W związku z powyższym 

Klaster wszedł w porozumienie z Lokalną Grupą Rybacką Obra-Warta i zaprosił  

mieszkańców gmin  do udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu 

instalacji fotowoltaicznej na obiektach mieszkalnych ( z terminem do 30 września 

2019r.) , bez wsparcia środków z UE. 

 

 Udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 

100%. Na terenie Gminy Pszczew decyzję na wywóz nieczystości ciekłych posiadają 

podmioty : P. Anna Kowalska, P. Krystyna Ratajczak, P. Rafał Klepczarek oraz Zakład Usług 

Komunalnych w Pszczewie, decyzje wydawane są na okres 5 lat. 
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 1.12. Planowanie przestrzenne  

 

 Na terenie Gminy Pszczew obowiązuje 21 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

 Obszary objęte planami miejscowymi mają powierzchnię 1.277,5  ha, co stanowi 7,2 

% powierzchni Gminy. 

 Teksty uchwał Rady Gminy Pszczew (wraz z załącznikami graficznymi) 

zatwierdzające plany miejscowe są dostępne na stronie internetowej Dziennika Urzędowego 

Województwa Lubuskiego:  www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/dziennik_urzedowy.html 

oraz na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Pszczew: www.pszczew.e-

mapa.net. 

 W roku 2019 wydano 30 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w tym 13 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   

           Wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

  

 

 

 

Rozdział 2. Informacje finansowe  

 

 2.1. Stan finansów gminy 

 

2.1.1.Dochody 

 Realizacja planu dochodów za  rok 2019 z podziałem na dochody bieżące                       

i majątkowe przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

Stopień 

realizacji 

planu (%) 

Dochody bieżące       23 451 915,87          23 522 816,71     100,3 

w tym:      

dochody z UE              561 009,18                485 312,73     86,5 

Dochody majątkowe         1 428 874,91        1 435 229,82     100,4 

w tym między innymi:      

dochody ze sprzedaży majątku            342 875,64               351 458,73     102,5 

dochody z UE 0,00 0,00 0 

Dochody ogółem     24 880 790,78   24 958 046,53 100,3 

 

 

 

 

 

http://www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/dziennik_urzedowy.html
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
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Struktura dochodów  

 

Wyszczególnienie 

Kwota zrealizowanych 

dochodów 

Udział w strukturze             (w 

%) 

Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań 

własnych 

 

8 882 715,19 

Subwencje 4 960 391,00 

Dochody pozostałe 11 094 940,34 

 Ogółem 24 958 046,153 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Wydatki 

 

Zestawienie wydatków budżetowych za 2019 rok 

 Wyszczególnienie   Plan po zmianach   Wykonanie  

 

Wykonanie 

w %  

 Wydatki ogółem, w tym    30 350 074,05      28 534 250,14             94,0     

 1. Wydatki bieżące, w tym:    23 130 152,74      21 826 066,65             94,4     

 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:    14 548 714,16      13 476 005,71             92,6     

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w 

tym:  
    8 241 750,87       8 014 925,81             97,2     

   - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  
    6 483 006,24       6 349 584,89             97,9     

   - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne          29 000,00            26 153,62             90,2     

   - wynagrodzenia bezosobowe,        383 621,00          341 025,51             88,9     

  - honoraria             1 015,00              1 014,75           100,0     

   - składki naliczone od wynagrodzeń      1 253 367,34       1 205 405,75             96,2     

   - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 

społecznych  
        91 741,29            91 741,29           100,0     

   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych  
    6 306 963,29       5 461 079,90             86,6     

 2) dotacje na zadania bieżące      1 600 871,00       1 578 678,54             98,6     
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  3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych      6 378 378,08       6 341 815,01             99,4     

 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze 

środków europejskich z czego:  
      514 089,50          341 513,37             66,4     

  - wydatki na wynagrodzenia         156 175,43          106 571,37             68,2     

  - składki naliczone od wynagrodzeń          36 042,07            15 301,33             42,5     

   - wydatki bieżące pozostałe        321 872,00          219 640,67             68,2     

 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                     -                         -                  -       

 6) wydatki na obsługę długu publicznego          88 100,00            88 054,02             99,9     

 2. Wydatki majątkowe, w tym:      7 219 921,31       6 708 183,49             92,9     

 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:      7 219 921,31       6 708 183,49             92,9     

 na programy finansowane z udziałem środków europejskich        510 440,66          510 340,66           100,0     

 

      W 2019 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.219.9217,31 zł. Wydano na 

ten cel kwotę 6.708.183,49zł, co stanowi 92,9% założonego planu. Udział wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 23,5 %. 

 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa zadania 

Kwota 

wydatków 

 

Wykonanie 

1. 
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew 
        69 830,00             1 306,85     

2. 
Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pszczew 

wraz ze skrzyżowaniami 
        23 375,00                       -       

3. 

  Budowa odcinka chodnika ul. Międzyrzecka   przy drodze 

powiatowej   nr 1332F od posesji nr 7 do posesji  nr 12, obręb 

Pszczew 

        58 000,00            40 374,75     

4. 
Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1328F   – 

ul.Szarzecka – obręb Pszczew 
        40 000,00            36 557,08     

5. 
Rozbudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej przy Szkole 

Podstawowej o detektor prędkości 
        16 000,00            13 284,00     

6. Wykonanie zjazdu przy ul Międzyrzeckiej dz. nr 695/3          6 330,00             6 300,00     

7. 
Wymiana części ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego przy ul. 

Wypoczynkowej w Pszczewie 
        15 500,00            15 471,00     

8. 
Dokumentacja techniczna i budowa pomostu na plaży komunalnej w 

Pszczewie 
        18 890,00            18 890,00     

9. Przebudowa dachu na obiekcie byłej stołówki na plaży komunalnej         18 600,00            16 311,81     

10. 
 Docieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego 

wielorodzinnego Zielomyśl 25  
        73 500,00            73 500,00     

11. 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń 

byłej biblioteki w m.Silna  
        20 000,00            19 745,15     
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12. 
Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku 

zdrowia ul. Rynek 4 w Pszczewie - wykonanie dokumentacji 
        40 000,00            24 500,00     

13. Projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie         60 000,00            58 500,00     

14. Wykup gruntów pod nowe ujęcie wody w Pszczewie       112 123,60          112 123,60     

15. Wykup działki nr 1406/1, obręb Pszczew         12 000,00            10 381,00     

16. Wykup działek w Świechocinie         15 000,00            11 675,74     

17. Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Pszczew         30 000,00            30 000,00     

18. Remont skrzydła wschodniego Szkoły Podstawowej       118 700,00          118 622,11     

19. 
Instalacja cyfrowego monitoringu ulicznego na terenie miejscowości 

Pszczew 
        20 000,00            19 272,87     

20. 
Prace remontowo-adaptacyjne związane z dostosowaniem placówki do 

potrzeb uczestników ŚDS 
        29 530,00            29 530,00     

21.  Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew        110 000,00            98 283,22     

22. 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej od 

przepompowni przy ul. Międzychodzkiej w kierunku działki nr 283 w 

Pszczewie 

        77 500,00            77 500,00     

23. 
Rozbudowa sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej 

w Pszczewie – dokumentacja 
        12 000,00            12 000,00     

24. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Silna – 

teren działek letniskowych od strony Pszczewa – dokumentacja 
        13 500,00            13 500,00     

25. 
Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie OW przy ul. 

Wypoczynkowej 1 w Pszczewie 
        39 500,00            39 500,00     

26. Zakup przyczepy wywrotki do transportu osadów ściekowych         25 000,00            25 000,00     

27. 
Zainstalowanie agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w 

Nowym Gorzycku 
        50 000,00            50 000,00     

28. Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Nowym Gorzycku       108 000,00            71 000,00     

29. Zakup samochodu asenizacyjnego       100 000,00          100 000,00     

30. 
Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Brzeźno 7 (obręb 

Nowe Gorzycko dz. Nr 42/24) 
        10 500,00            10 500,00     

31. Zakup samochodu zamiatarki       135 592,36          135 592,36     

32. Wykonanie nowej studni głębinowej na SUW w Pszczewie         67 650,00            67 650,00     

33. 
Przebudowa istniejącego wodociągu w m. Pszczew wraz z wymianą 

zasuw i hydrantów przeciwpożarowych 
        35 159,35            35 159,35     

34. 
Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach -  

Sołectwo Stoki 
        15 000,00            15 000,00     

35. Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach          23 000,00            22 910,74     

36.  Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Nowe Gorzycko         12 000,00            12 000,00     

37. 
Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nowym 

Gorzycku 
        35 000,00            32 060,00     

38. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej  w Zielomyślu       115 000,00          110 578,80     
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39. Zakup podestów scenicznych         71 000,00            70 939,27     

40. Budowa hali sportowej w Pszczewie    4 606 876,00       4 503 584,30     

41. 
Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy 

ul. Parkowej w Pszczewie 
        16 000,00            11 785,74     

42. Budowa miejsca rekreacji przy ul.Szarzeckiej w Pszczewie - etap II       367 500,00          367 447,69     

43. Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Stołuniu          2 000,00                215,70     

44. Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku       171 265,00          169 630,36     

Razem wydatki majątkowe   7 219 921,31     6 708 183,49     

 

 

 

2.1.3.Zadłużenie 

 Stan zadłużenia Gminy Pszczew na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 6.244.000,00 zł. 

Na obsługę długu publicznego w roku 2019 zaplanowano  88.100,00 zł, wydano 88.054,02 zł, 

tj. 99,9%.  

Poniesione wydatki przedstawiają się następująco: 

1. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 03 grudnia 2010 roku na podstawie umowy z 

Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie   -   17.868,28 zł. 

 2. Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 28 listopada 2014 roku na podstawie 

umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie -  40.666,44 zł. 

 3. Koszt obsługi kredytu oraz prowizja z tyt. uruchomienia kredytu  zaciągniętego w 

dniu 21 sierpnia 2019 roku na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w 

Warszawie         -  29.519,30 zł                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

2.1.4. Realizacja przychodów i rozchodów 

 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

budżetowa 

Kwota (w zł) 

Plan Wykonanie 

1. 2. 3. 4. 5. 

PRZYCHODY BUDŻETU 

1. 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy  
§ 950 2 158 283,27 3 318 797,07 

2. 
Przychody z  zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym 
§ 952 4 200 000,00 4 200 000,00 

 Razem przychody                                                                                           6 358 283,27                 7 518 797,07 
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 ROZCHODY BUDŻETU 

1.  
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów 
§ 992 889 000,00 889 000,00 

 Razem rozchody 889 000,00 889 000,00 

  

 

 

2.2. Wieloletnia prognoza finansowa  

 

Prognoza nadwyżki operacyjnej na dzień 31.12.2019r. 

 

Wyszczególnienie 

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa 

w art. 242 ustawy 

 

Różnica między dochodami 

bieżącymi a  wydatkami 

bieżącymi 

Różnica między dochodami 

bieżącymi, skorygowanymi o 

środki     a wydatkami bieżącymi, 

pomniejszonymi  

o wydatki 

2019 

 
321 763,13 2 480 046,40 

2020 

 
1 592 400,00 1 592 400,00 

2021 

 
1 547 372,00 1 547 372,00 

2022 

 
1 588 619,00 1 588 619,00 

2023 

 
1 630 896,00 1 630 896,00 

2024 

 
1 194 232,00 1 194 232,00 

2025 

 
1 238 650,00 1 238 650,00 

2026 

 
1 284 179,00 1 284 179,00 

2027 

 
1 330 846,00 1 330 846,00 

2028 

 
1 378 679,00 1 378 679,00 

2029 

 
1 620 209,00 1 620 209,00 

2030 

 
1 670 464,00 1 670 464,00 
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Prognoza limitu zadłużenia wg. stanu na 31.12.2019 r. 

 

Wyszczeg
ólnienie 

Wskaźnik spłaty zobowiązań 

Wskaźnik 

planowanej 
łącznej kwoty 

spłaty 

zobowiązań, o 
której mowa w 

art. 243 ust. 1 

ustawy do 
dochodów, bez 

uwzględnienia 

zobowiązań 
związku 

współtworzone

go przez 
jednostkę 

samorządu 

terytorialnego  
i bez 

uwzględniania 
ustawowych 

wyłączeń 

przypadającyc
h na dany rok. 

Wskaźnik 

planowanej 

łącznej 
kwoty spłaty 

zobowiązań, 

o której 
mowa w art. 

243 ust. 1 

ustawy do 
dochodów, 

bez 

uwzględnien
ia 

zobowiązań 

związku 
współtworzo

nego przez 

jednostkę 
samorządu 

terytorialneg

o, po 
uwzględnien

iu 
ustawowych 

wyłączeń 

przypadając
ych na dany 

rok 

Kwota 

zobowiąza
ń związku 

współtwor

zonego 
przez 

jednostkę 

samorządu 
terytorialn

ego 

przypadają
cych do 

spłaty w 

danym 
roku 

budżetowy

m, 
podlegając

a 
doliczeniu 

zgodnie z 

art. 244 
ustawy 

Wskaźnik 

planowanej 
łącznej kwoty 

spłaty 

zobowiązań, o 
której mowa w 

art. 243 ust. 1 

ustawy do 
dochodów, po 

uwzględnieniu 

zobowiązań 
związku 

współtworzone

go przez 
jednostkę 

samorządu 

terytorialnego 
oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych 

wyłączeń 

przypadającyc
h na dany rok 

Wskaźnik 
dochodów 

bieżących 

powiększony
ch o 

dochody ze 

sprzedaży 
majątku oraz 

pomniejszon

ych o 
wydatki 

bieżące, do 

dochodów 
budżetu, 

ustalony dla 

danego roku 
(wskaźnik 

jednoroczny)  

Dopuszczalny 
wskaźnik 

spłaty 

zobowiązań 
określony w 

art. 243 

ustawy, po 
uwzględnieniu 

ustawowych  

wyłączeń,  
obliczony w 

oparciu o plan 

3 kwartału 
roku 

poprzedzające

go pierwszy 
rok prognozy 

(wskaźnik 

ustalony w 
oparciu o 

średnią 
arytmetyczną z 

3 poprzednich 

lat) 

Dopuszczaln
y wskaźnik 

spłaty 

zobowiązań 
określony w 

art. 243 

ustawy, po 
uwzględnien

iu 

ustawowych 
wyłączeń, 

obliczony w 

oparciu o 
wykonanie 

roku 

poprzedzając
ego pierwszy 

rok 

prognozy 
(wskaźnik 

ustalony w 
oparciu o 

średnią 

arytmetyczn
ą z 3 

poprzednich 

lat) 

Informacja o 
spełnieniu 

wskaźnika 

spłaty 
zobowiązań 

określonego 

w art. 243 
ustawy, po 

uwzględnien

iu 
zobowiązań 

związku 

współtworzo
nego przez 

jednostkę 

samorządu 
terytorialneg

o oraz po 

uwzględnien
iu 

ustawowych 

wyłączeń, 
obliczonego 

w oparciu o 
plan 3 

kwartałów 

roku 
poprzedzając

ego rok 

budżetowy 

Informacja o 

spełnieniu 
wskaźnika 

spłaty 

zobowiązań 
określonego 

w art. 243 

ustawy, po 
uwzględnien

iu 

zobowiązań 
związku 

współtworzo

nego przez 
jednostkę 

samorządu 

terytorialneg
o oraz po 

uwzględnien

iu 
ustawowych 

wyłączeń, 
obliczonego 

w oparciu o 

wykonanie 
roku 

poprzedzając

ego rok 
budżetowy 

2019 

 
3,84% 3,84% 0,00 3,84% 2,67% 14,18% 17,02% TAK TAK 

2020 

 
4,99% 4,99% 0,00 4,99% 8,70% 8,49% 11,33% TAK TAK 

2021 

 
4,01% 4,01% 0,00 4,01% 8,10% 5,50% 8,34% TAK TAK 

2022 

 
3,87% 3,87% 0,00 3,87% 8,20% 6,49% 6,49% TAK TAK 

2023 

 
3,70% 3,70% 0,00 3,70% 8,21% 8,33% 8,33% TAK TAK 

2024 

 
1,96% 1,96% 0,00 1,96% 6,24% 8,17% 8,17% TAK TAK 

2025 

 
1,86% 1,86% 0,00 1,86% 6,30% 7,55% 7,55% TAK TAK 

2026 

 
1,78% 1,78% 0,00 1,78% 6,36% 6,92% 6,92% TAK TAK 

2027 

 
1,70% 1,70% 0,00 1,70% 6,41% 6,30% 6,30% TAK TAK 

2028 

 
1,62% 1,62% 0,00 1,62% 6,47% 6,36% 6,36% TAK TAK 

2029 

 
1,55% 1,55% 0,00 1,55% 7,22% 6,41% 6,41% TAK TAK 

2030 

 
1,47% 1,47% 0,00 1,47% 7,25% 6,70% 6,70% TAK TAK 
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Prognozowany harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wg. stanu na 31.12.2019 r. 

 

Wyszczególnienie 

 

Wydatki  na obsługę długu 

 

 

Spłaty rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych 

2019 88 100,00     0,00 

2020 141 050,00 989 000,00 

2021 118 451,00 795 000,00 

2022 99 652,00 795 000,00 

2023 81 853,00 795 000,00 

2024 65 240,00 410 000,00 

2025 54 255,00 410 000,00 

2026 44 456,00 410 000,00 

2027 34 657,00 410 000,00 

2028 24 936,00 410 000,00 

2029 15 059,00 410 000,00 

2030 5 261,00 410 000,00 

 

 

 

Rozdział 3. Informacja o stanie mienia komunalnego 

  

 3.1. Rzeczowy majątek trwały 

3.1.1. Środki trwałe 

1) Grunty 

 Nieruchomości gruntowe Gminy Pszczew zajmują powierzchnię 374,5935 ha. 

Wartość gruntów wg ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku  

wynosi 12 362 859,04 zł, 

  

 w tym: 

- grunty – zabudowa mieszkaniowa – lokale     738 289,00 zł     

- grunty pod zabudowę  1 923 692,90 zł  

- grunty pod zabudową usługową     998 663,70 zł 

- grunty pod zabudowę usługową       46 410,00 zł 

- grunty pod zabudowę rekreacyjną  3 577 007,60 zł 

- grunty leśne, zadrzewione i nieużytki       87 451,00 zł 

- grunty rolne     131 122,00 zł 

- tereny zieleni  1 971 519,00 zł 

- drogi   2 800 637,18 zł 

- rowy       88 066,66 zł 
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Ponadto wartość gruntów wykazana w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych na 

dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1.079.759,00 zł. Umorzenie gruntów będących w 

wieczystym użytkowaniu GOK to kwota 4 786,40zł. 

 

2) Budynki i  lokale  

 

 Wartość ewidencyjna budynków i lokali według ksiąg rachunkowych na dzień                   

31 grudnia 2019 roku  zamknęła się  kwotą 39.157.651,83 zł. W porównaniu z rokiem 

ubiegłym zwiększyła się 6.809.493,93zł. Na powyższe saldo wpłynęły następujące zmiany: 

 

 

Zwiększenia 

 

Lp

. 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. budowa hali sportowej w Pszczewie 6.154.755,17  

2. remont skrzydła wschodniego Szkoły Podstawowej  

(podwyższenie wartości budynku) 

118.622,11  

3. przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu  

(podwyższenie wartości budynku)                        

                                    

404.726,90  

 

4. remont budynków będących  w zarządzie ZUK 

 w tym: 

Zielomyśl 25 72.204,09 zł, 

Silna 13 10.451,79 zł. 

                                                     

82.655,88  

5. modernizacja budynku Kina „Przystań” 105.813,01  

 

Zmniejszenia 

 
Lp. Wyszczególnienie 

 

Kwota w zł 

1. likwidacja 5 wiat przystankowych 

 

26.354,14          

2. rozbiórka 2 domków letniskowych zlokalizowanych na plaży 

komunalnej                                                                  

           30.725,00  

   

      Wartość umorzenia budynków i lokali na dzień 31.12.2019 roku wynosi 9.690.718,70 zł, 

co daje wskaźnik umorzenia na poziomie 24,7%.   

 

3) Obiekty inżynierii lądowej – budowle 

  

 Wartość ewidencyjna budowli  według ksiąg rachunkowych na dzień  31 grudnia 2019 

roku wynosi  50.101.313,24 zł. W ciągu 2019 roku zwiększyła się o 1.456.462,28 zł. Na 

powyższe saldo wpłynęły następujące zmiany: 

 

Zwiększenia 

 

Lp Wyszczególnienie Kwota w zł 
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. 

1. wiata rekreacyjna - plac zabaw w Stołuniu  (dz. nr 360/11) 31.214,78  

2.   boisko do koszykówki oraz piłkochwyty – plac zabaw w Stołuniu  

 (dz. nr 360/11)                  

38.727,42  

 

3. oczko wodne – plac zabaw w Policku (dz. nr 62/2)                                       

55.743,45  

4. boisko do siatkówki – plac zabaw w Policku (dz. nr 62/2) 15.263,09  

5. wiata rekreacyjna – plac zabaw w Policku (dz. nr 62/2) 45.117,67 

6. podjazd na dz.nr 1204/37 ul. Świerkowa w Pszczewie (podwyższenie wartości) 4.003,49 

7. odcinek (wykonanego z siatki) ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego 

przy ul. Wypoczynkowej  w Pszczewie 

15.471,00 

8. wiata rekreacyjna – przy świetlicy wiejskiej w Stokach  

(dz.nr.159/2) 

50.294,04 

9. wiata rekreacyjna – przy świetlicy wiejskiej w Zielomyślu 

(dz.nr.101/1) 

56.235,43 

 

10. tory rolkowe – miejsce rekreacji ul. Szarzecka w Pszczewie 

(dz.nr 431/12)  

280.623,98 

11. ścianka treningowa - miejsce rekreacji ul. Szarzecka w Pszczewie 

(dz.nr 431/12) 

74.996,22 

12. kanalizacja deszczowa (rurociąg grawitacyjny oraz przepompownie) 

– przy Szkole Podstawowej w Pszczewie (dz.nr 554 i 555 

37.708,92 

13. drogi dojazdowe – teren Szkoły Podstawowej w Pszczewie  

(dz.nr 554, 555, 556, 558, 558/7)) 

389.519,26 

14. ściany oporowe przy drodze dojazdowej teren Szkoły Podstawowej  

w Pszczewie (dz.nr 554) 

97.427,28 

15. studnia głębinowa – SUW Nowe Gorzycko 70.028,79 

16. studnia głębinowa – SUW Pszczew 67.548,00 

17. studnia głębinowa – Brzeźno 10.350,00 

18. sieć wodociągowa Pszczew (przebudowa, wymiana zasuw 

 i hydrantów p.poż) 

25.159,35 

19. sieć kanalizacji (przebudowa na plaży komunalnej w Pszczewie) 39.008,33 

20. sieć kanalizacji (rozbudowa ul. Międzychodzka) 77.633,78 

 

Zmniejszenia 

 
Lp. Wyszczególnienie 

 

Kwota w zł 

1. Likwidacja kortu tenisowego na plaży komunalnej  
  

   

Wartość umorzenia na koniec 2019 roku  wynosi 20.023.629,78zł. Wskaźnik umorzenia 

stanowi  40,0%. 

 

4) Pozostałe środki trwałe 

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych  według ksiąg rachunkowych na dzień 

31 grudnia 2019 roku wynosi 9.331.870,27 zł.  W ciągu 2019 roku zwiększyła się   o 

1.078.215,77 zł. 

 Na powyższe saldo wpłynęły następujące zmiany: 
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Zwiększenia 

 

Lp

. 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. panele fotowoltaiczne (szt.130) – hala sportowa w Pszczewie 162.272.50 

2. piec grzewczy – hala sportowa w Pszczewie 75.059,04 

3. centrale wentylacyjne – hala sportowa w Pszczewie 131.355,10 

4. maszyna czyszcząca – hala sportowa w Pszczewie 10.073,70 

5. wykładzina (100cm x 200cm  szt.500) 59.126,10 

6. siedziska z tworzywa sztucznego – hala sportowa w Pszczewie 30889,17 

7. sprzęt do siłowni – hala sportowa w Pszczewie 10.998,90 

8. sprzęt do salki fitness - hala sportowa w Pszczewie 16.805,50 

9. tablica z koszem do koszykówki (najazdowa) – hala 

 sportowa w Pszczewie 

61.769,40 

10. tablica z koszem do koszykówki (podwieszana do konstrukcji dachu)  

– hala sportowa w Pszczewie 

21.340,66 

11. drabinki gimnastyczne - hala sportowa w Pszczewie 10.891,68 

12. cyfrowy monitoring uliczny – teren miejscowości Pszczew 17.646,81 

13. wyposażenie (Statek Bellersdorf) placu zabaw – plaża komunalna w 

Pszczewie 

72.521,58 

14. wyposażenie (zestaw zabawowy Mikołaj 11) placu zabaw w Stołuniu (dz. nr 

360/11) 

24.988,26 

15. agregat prądotwórczy hydrofornia Nowe Gorzycko (ZUK) 49.209,53 

16. samochód asenizacyjny MAN   (ZUK) 110.302,52 

17. zamiatarka uliczna (ZUK) 135.592,36 

18. przyczepa wywrotka do transportu osadów ściekowych (ZUK) 29.524,00 

19. wyposażenie (meble kuchenne dla ŚDS-u)  (OPS) 11.300,00 

20. podesty sceniczne (GOK) 70.939,27 

 

Zmniejszenia 

 
Lp. Wyszczególnienie 

 

Kwota w zł 

1. likwidacja 2 zestawów komputerowych (UG) 8.852,60 

2. system monitoringu cyfrowego (UG) 13.795,76 

3. zestaw zabawowy Mikołaj 3 (UG) 7.380,00 

4. sprzęt nagłośnieniowy (GOK) 4.361,95 

Wartość umorzenia na koniec 2019 roku wynosi 9.331.870,27 zł Pozostałe środki trwałe 

umorzone są w 71,9 %. 

 

3.1.2.  Środki trwałe w budowie 

 

 Wartość  środków trwałych w budowie na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęła się 

kwotą 1.742.571,82 zł, z czego wartość inwestycji  prowadzonych  przez Urząd Gminy 

1.262.006,82zł. oraz inwestycji realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych 

480.565,00zł. 
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3.2.  Należności długoterminowe 

 

 Należności  długoterminowe Gminy Pszczew na dzień 31 grudnia 2019 roku  wynoszą 

121.002,57 zł  i dotyczą  należności osób fizycznych z tytułu spłat rat za kupno mieszkania  – 

82.147,57 zł; opłaty adiacenckiej – 17.725,60zł; z tytułu prawa przekształcenia wieczystego 

gruntu w prawo własności = 21.149,40zł. 

                                                      

3.3. Inne dane i informacje 

 

  Wielkość gminnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych zarządzanych przez 

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie przedstawia się następująco: 

• 108 lokali komunalnych o łącznej pow. użytkowej 5.576,59 m
2 (w tym: 20 lokali 

pozostających we wspólnotach mieszkaniowych), 

• 6 lokali socjalnych o łącznej pow. użytkowej 254,17 m
2

, 

• 8 lokali najem socjalny o pow.317,61 m2 , 

• 2 pomieszczenia tymczasowe o pow. 53,85 m2 , 

• 13 lokali  odszkodowanie ( byłe socjalne) o pow. 651,13m2, 

• 52 lokale użytkowe o łącznej pow. 3.063 m2  

 

 

 

 

 

Rozdział 4. Informacja o realizacji  strategii, polityk  i programów w obszarach: 

 

 

 4.1. Strategia Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego Gminy Pszczew 2023 

 

 Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Pszczew została przyjęta 

Uchwałą Rady Gminy Pszczew Nr XXXVI.223.2013 z dnia 30 grudnia 2013r.  

 Strategia  jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego i podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na zapewnienie ciągłości  

i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 

politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, najczęściej 

ograniczonymi zasobami gminy, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, zasoby 

techniczne czy też środki finansowe. 

 

 W 2019 roku w procesie ciągłej realizacji strategii realizowano zadania wpisujące się, 

w wizję i strategiczne kierunki rozwoju Gminy : 

Wizja  

Gmina Pszczew w 2023 roku wykorzystując potencjał związany z położeniem geograficznym  

i atrakcyjnością dla osadnictwa stanie się miejscem, gdzie warto mieszkać, pracować  

i inwestować, a także wypoczywać.  

 

Kierunki rozwoju 

 Infrastruktura techniczna i społeczna  - cele i zadania strategiczne,  przyjęte w tym 

obszarze,  mają  zapewnić wyższą jakość życia mieszkańcom gminy  poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej, co z kolei ma przełożenie  na rozwój tzw. usług społecznych. 
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 Cele strategiczne: 

1. Rozwój infrastruktury drogowej.  

2. Zwiększenie oraz zmodernizowanie  komunalnego zasobu mieszkaniowego. 

3. Rozwój sieci uzbrojenia technicznego. 

4. Rozwój sportu i infrastruktury sportowej na terenie gminy. 

5. Zwiększenie oferty kulturalnej w gminie. 

6. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz usług socjalnych. 

 Aktywizacja gospodarcza gminy – to obszar, w którym zaplanowane cele i zadania 

strategiczne, mają wpłynąć na rozwój  gospodarczy i społeczny gminy, w tym rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego, aby zmniejszać bezrobocie w gminie. 

 Cele strategiczne: 

1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 

2. Walka z bezrobociem. 

3. Zintegrowany system informacji i promocji gminy. 

4. Rozbudowa infrastruktury technicznej.  

 Turystyka i promocja gminy- cele strategiczne przyjęte w tym obszarze, mają 

zapewnić stworzenie pełnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej. 

Zadania, jakie wskazano do realizacji w tym obszarze,  mają znaczenie priorytetowe. 

 Cele strategiczne: 

1. Wykorzystanie walorów gminy dla stworzenia bazy turystyczno – rekreacyjnej. 

2. Budowa wizerunku gminy dla celów turystycznych.  

3. Wspieranie rozwoju agroturystyki. 

4. Oferowanie usług turystyczno – rekreacyjnych na wysokim poziomie. 

 

Ład przestrzenny 

 

 4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pszczew  i  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew 

 

 Obowiązujące na terenie Gminy Pszczew  „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew” -  zostało zatwierdzone uchwałą Rady 

Gminy Pszczew nr XXXVIII/241/98 z dnia 18.06.1998r., a następnie zmienione uchwałą Rady 

Gminy Pszczew nr XL/234/10 z dnia 23.09.2010 r.  

 Treść i rysunek studium dostępne są na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu 

Gminy Pszczew: www.pszczew.e-mapa.net. 

 

         Na terenie Gminy Pszczew obowiązuje 21 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

 Obszary objęte planami miejscowymi mają powierzchnię 1277,5  ha, co stanowi 7,2 

% powierzchni Gminy. 

        Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania  przestrzennego Gminy Pszczew 

zostały zatwierdzone niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Pszczew:  

• nr XXXIV/212/98 z dnia 05.03.1998r. (uchwałę opublikowano 21.04.1998r.  

w Dz.U.W.G. nr 4, poz.80) 

• nr XXXV/220/98 z dnia 26.03.1998r. (uchwałę opublikowano 15.05.1998r.  

w Dz.U.W.G. nr 8, poz.92) 

• nr XXXV/221/98 z dnia 26.03.1998r. (uchwałę opublikowano 15.05.1998r.w Dz.U.W.G. 

nr 8, poz.91) 

• nr XXXVI/227/98 z dnia 30.04.1998r. (uchwałę opublikowano 15.05.1998r.  

w Dz.U.W.G. nr 8, poz.93) 

http://www.pszczew.e-mapa.net/
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• nr XIII/114/99 z dnia 04.11.1999r. (uchwałę opublikowano 05.01.2000r. w Dz.U.W.L. 

nr 1, poz.1) 

• nr IX/64/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003.r w Dz.U.W.L.  

nr 94, poz.1349) 

• nr IX/65/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.  

nr 94, poz.1350) 

• nr IX/66/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.  

nr 94, poz.1351) 

• nr IX/67/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.  

nr 94, poz.1352) 

• nr IX/68/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.  

nr 94 , poz.1353) 

• nr IX/69/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.  

nr 94, poz.1354) 

• nr IX/70/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.  

nr 94, poz.1355) 

• nr  X/76/03 z dnia 09.10.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.  

nr 94, poz.1361) 

• nr XVIII/102/2008 z dnia 28.08.2008r.(uchwałę opublikowano 19.11.2008r.  

w Dz.U.W.L. nr 119, poz.1738) 

• nr XXIX/172/09 z dnia 15.10.2009 r. (uchwałę opublikowano 02.03.2010r. w Dz.U.W.L. 

nr 14, poz.220)  

• nr XL/235/10 z dnia 23.09.2010 r. (uchwałę opublikowano 27.01.2011r. w Dz.U.W.L.  

nr 10, poz.279)  

• nr XL/236/10 z dnia 23.09.2010 r. (uchwałę opublikowano 12.01.2011r. w Dz.U.W.L.  

nr 2, poz.66)  

• nr XL/237/10 z dnia 23.09.2010 r. (uchwałę opublikowano 31.01.2011r. w Dz.U.W.L.  

nr 11, poz.283)  

• nr XII.65.2011 z dnia 08.09.2011 r. (uchwałę opublikowano 12.10.2011r. w Dz.U.W.L. 

nr 114, poz.2147) 

• nr XLI.255.2014 z dnia 29.05.2014 r. (uchwałę opublikowano 04.06.2014 r.  

w Dz.U.W.L.  poz.1142) 

• nr XLI.256.2014 z dnia 29.05.2014 r. (uchwałę opublikowano 04.06.2014 r.  

w Dz.U.W.L.  poz.1143) 

 

       Teksty uchwał Rady Gminy Pszczew (wraz z załącznikami graficznymi) zatwierdzające 

plany miejscowe są dostępne na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa 

Lubuskiego:  www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/dziennik_urzedowy.html oraz na stronie 

Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Pszczew: www.pszczew.e-mapa.net. 

        W latach poprzednich,  zostały wszczęte procedury sporządzenia nowych oraz zmiany 

kilku obowiązujących planów miejscowych, a także procedura zmiany obowiązującego 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew”. 

 

Zasoby materialne gminy  

 

 4.3. Program Rewitalizacji Gminy Pszczew na lata 2018-2023 

 

 Program Rewitalizacji Gminy Pszczew na lata 2018-2023 został przyjęty przez Radę 

Gminy Pszczew Uchwałą Nr XLVIII.307.2018 w dniu 30 sierpnia 2018 roku, a jego 

http://www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/dziennik_urzedowy.html
http://www.pszczew.e-mapa.net/
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podstawowym celem  jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie i ma charakter 

zintegrowany i wieloaspektowy. 

 Dokument ten uchwalany  przez Radę Gminy Pszczew, został opracowywany  

i realizowany w partycypacyjnej procedurze, z udziałem interesariuszy.  

Program rewitalizacji jest programem obejmującym wszystkie obszary zdegradowane  

w Gminie i stanowiącym kompleksową strategię przeprowadzenia na tych obszarach działań 

rewitalizacyjnych. Stanowi on spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie 

ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów, poprzez przedsięwzięcia 

kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy  

i kulturowy), skoncentrowane terytorialnie, prowadzone w sposób zaplanowany  

oraz zintegrowany.  

 Program Rewitalizacji Gminy Pszczew na lata 2018-2023 uwzględnia m.in. zapisy 

krajowych, regionalnych oraz lokalnych dokumentów strategicznych oraz propozycje 

mieszkańców Gminy Pszczew, zgłoszone w ramach przeprowadzonej partycypacji 

społecznej.  

 Program umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom 

z terenu Gminy ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na działania o charakterze 

wielowymiarowej rewitalizacji.  

 Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja społeczna, przestrzenna i gospodarcza 

obszarów zdegradowanych w Gminie Pszczew” obejmująca okres rozliczeniowy  

od 15.11.2017 roku do 31.03.2018 był  finansowany w 90 % z dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i 10 % ze środków własnych Gminy Pszczew.   

 

 Na podstawie analizy uwarunkowań wyłaniania obszarów kryzysowych dokonano 

delimitacji terenu uznanego za szczególnie wymagający wsparcia. Jako obszary rewitalizacji 

zarekomendowano następujący obszar: 

OBSZAR NR 1  

PSZCZEW I (ulice: Międzychodzka; Sikorskiego; Kościelna; Rynek; Jadwigi; 

Poznańska; Pasieka; Młyńska; Międzyrzecka; Strażacka; Parkowa; Słoneczna; 

Zamkowa; Różana) 

 Obszar nr 1 leży w granicach administracyjnych Pszczewa, który jest lokalnym 

centrum działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, gospodarczej i administracyjnej. 

Kumulacja działań rewitalizacyjnych właśnie na tym obszarze  pozwoli osiągnąć w okresie 

realizacji programu najlepszy efekt społeczno-gospodarczy, który będzie jednocześnie spójny 

z już rozpoczętymi działaniami rewitalizacyjnymi na terenie Pszczewa. 

Obszar rewitalizacji  obejmuje powierzchnię 20,60 ha i jest zamieszkany przez 1 018,00 osób 

( dane z 2016r.).  

 

 

Obszar Nr 1 w wersji graficznej: 
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 4.4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Pszczew na lata 2019-2023 

 

 Uchwałą Nr VIII.47.2019 Rada Gminy Pszczew w dniu 21 marca 2019r. zatwierdziła 

wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczew na lata 2019 – 

2023. 

 Celem niniejszego dokumentu jest racjonalne, planowe gospodarowanie przez gminę 

jej zasobem mieszkaniowym w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w tym 

zakresie, a także utrzymanie zasobu mieszkaniowego w należytym stanie technicznym oraz 

planową i racjonalną prywatyzację zasobu mieszkaniowego. 

 Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Pszczew zostało powierzone Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie na 

podstawie : uchwał Zarządu Gminy Pszczew Nr XXV/49/2000 z dnia 19.09.2000r., Nr 

XXXIX/59/2000 z dnia 19.12.2000r., Nr I/63/2001 z dnia 04.01.2001r., Nr XXXII/103/01 

z dnia 09.10.2001r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Pszczew: Nr 144/2005 z dnia 09.12.2005r. 

i Nr 157/2006 z dnia 12.05.2006r.. Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie gospodaruje 

zasobem mieszkaniowym o łącznej wielkości  (według stanu na dzień  31.12.2019 r.) :  

- 108 lokali komunalnych, pow. 5.576,59 m2 (w tym 20 lokali o pow. 1.063,35 m2 we 

wspólnotach) 

- 8 lokali najem socjalny, pow. 314,61 m2 

- 6 lokali socjalnych, pow. 254,17 m2 

- 13 lokali odszkodowanie (byłe socjalne), pow. 651,13 m2 
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i zasób ten nieznacznie różni się od prognozowanej wielkości zasobu mieszkaniowego 

przyjętego w Programie na rok 2019 ( prognoza: 109 lokali mieszkalnych, 27 socjalnych i 2 

lokale tymczasowe). 

 Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Pszczew są wynajmowane na 

zasadach określonych w Uchwale Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew z dnia 22.11.2007 r. w 

sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Pszczew wraz  z późniejszymi zmianami przedmiotowej uchwały. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz przyjętą w Programie 

polityką czynszową, wysokość czynszu dla  danego lokalu określa się w oparciu o stawkę 

bazową oraz czynniki podwyższające bądź obniżające wartość użytkową lokalu 

mieszkalnego. 

 Na 2019 rok  stawkę bazową czynszu, ustalono w trybie zarządzenia Nr 

0050.244.2018 Wójta Gminy Pszczew z dnia 25.09.2018r., w wysokości 5,95zł za 1m2 

powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, z 

uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową: 

 

 

Lp. 

 

Czynniki wpływające na wysokość 

stawki czynszowej 

 

 

Obniżające w % 

 

 

Podwyższające w % 

1. Mieszkanie z ciemną kuchnią 10 - 

2. Mieszkanie o pełnym standardzie, lecz 

c.o. eksploatowane przez najemcę 

3 - 

3. Mieszkanie z wc, łazienką bez c.o. 5 - 

4. Mieszkanie z wc. bez łazienki i c.o. 10 - 

5.  Mieszkanie  bez wc, c.o.  i  łazienki  25 - 

6. Budynek jednorodzinny wolnostojący - 10 

7. Nowe lokale pozyskane w wyniku budowy, 

adaptacji, remontu kapitalnego przez okres 5 

lat od dnia oddania lokalu do użytku 

 

- 

 

40 

8. Mieszkanie powyżej 80m2 - 40 

9. Wyposażenie lokalu w wewnętrzną 

instalację gazową wraz z kotłem 

 10 

  

 Sprzedaż lokali na rzecz ich najemców odbywa się bezprzetargowo na zasadach 

preferencyjnych, z zastosowaniem bonifikat. W 2019 nie dokonano sprzedaży lokali  

komunalnych na rzecz ich najemców ( planowano sprzedaż 2 lokali). 

 

 

 

 4.5. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 

 

 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 został 

przyjęty do realizacji  zarządzeniem Wójta Gminy Pszczew Nr 0050.159.2017 z dnia 24 

sierpnia 2017 roku. 

 Zgodnie z planem wykorzystania nieruchomości – stan mienia Gminy Pszczew na 

dzień 31.12.2019 roku przestawiał się w sposób następujący: 
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Lp. 

 

Przeznaczenie gruntu 

 

Powierzchnia 

w ha 

1. Zabudowa mieszkaniowa – lokale 3,5694 

2. Grunty pod zabudową mieszkaniową 19,0710 

3. Grunty pod zabudową usługową 8,6113 

4. Grunty pod zabudowę usługową 0,3094 

5. Grunty pod zabudowę rekreacyjną 22,3467 

6. Grunty leśne, zadrzewione i nieużytki 17,0310 

7. Grunty rolne 12,2384 

8. Tereny zieleni 66,3586 

9. Drogi, parkingi, place 190,4656 

10. Rowy 27,7600 

11. Trwały zarząd 7,2660 

 Ogółem: 374,5935 

 

• W wieczystym użytkowaniu pozostaje 1,0594 ha gruntów komunalnych, w tym: 

- osób fizycznych 0,3687 ha 

- Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie 0,3165 ha 

- Spółdzielni Usług Rolniczych i Transportowych w upadłości w Międzyrzeczu 0,3742 ha. 

• W trwałym zarządzie pozostaje 7,2660 ha, w tym: 

-  Zespołu Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp.  1,4905 ha 

-  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie                    0,0288 ha 

-  Przedszkola Samorządowego w Pszczewie                   0,2992 ha 

- Zespołu Szkół w Pszczewie                                            2,1121 ha   

- Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie                    3,3354 ha. 

 

• W okresie sporządzonej informacji do Zasobu mienia komunalnego gminy 

nabyto następujące nieruchomości: 

1) Aktem Notarialnym nr 5672/2019 z dnia 23.09.2019 r. dokonano wykupu działki nr 1676/7                    

o pow. 1,3622 ha, obręb Pszczew z przeznaczeniem pod nowe ujęcie wody, 

2) Aktem Notarialnym nr 6214/2019 z dnia 24.10.2019 r. dokonano wykupu działki nr 1406/1 

o pow. 0,0150 ha, obręb Pszczew z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, 

3) Aktem Notarialnym nr 7371/2019 z dnia 11.12.2019 r. dokonano wykupu działki nr 2109/7 

i 2109/5 obręb Świechocin  z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, 

4) Aktem Notarialnym nr 10151/2019 z dnia 16.12.2019 r. dokonano nieodpłatnego przejęcia 

działki nr działki nr 103/7 obręb Zielomyśl pod przestankiem autobusowym, 

5) Rowy - podstawą nabycia jest decyzja Wojewody Lubuskiego  z dnia 09 kwietnia 2019 r. 

znak GN-I.7532.88.2019.Jzió działki nr 49, 55, 130, 156, 170, 177, 276, 294, 316, 360, 430, 

Silna o ogólnej powierzchni 1,9600 ha, 

6) Rowy - podstawą nabycia jest decyzja Wojewody Lubuskiego  z dnia 29 lipca 2019 r. znak 

GN-I.7532.86.2019.Jzió działki nr 1771, Pszczew o powierzchni 0,1386 ha, 
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7) Rowy - podstawą nabycia jest decyzja Wojewody Lubuskiego  z dnia 07 sierpnia 2019 r. 

znak GN-I.7532.85.2019.Jzió działki Rańsko nr 61 o powierzchni 0,1100 ha,  nr 62 o 

powierzchni 0,0500 ha,  nr 63 o powierzchni 0,2500 ha, 

 

8) Rowy - podstawą nabycia jest decyzja Wojewody Lubuskiego  z dnia 09 kwietnia 2019 r. 

znak GN-I.7532.89.2019.Jzió działka 232/4 Zielomyśl  o pow. 0,1000 ha. 

 

• W wyniku postępowań przetargowych sprzedano nieruchomości niezabudowane: 

1) Aktem notarialnym nr 4095/2019 z dnia 12.07.2019 r. dokonano sprzedaży działki 

budowlanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr 1310/22 o pow. 0,1169,  

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

2) Aktem notarialnym nr 7201/2019 z dnia 02.12.2019 r. dokonano sprzedaży działki 

budowlanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr 1310/21 o pow. 0,1154,  

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

3) Aktem notarialnym nr 7233/2019 z dnia 03.12.2019 r. dokonano sprzedaży działki 

budowlanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr 1310/19 o pow. 0,1616,  

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

4) Aktem notarialnym nr 7269/2019 z dnia 04.12.2019 r. dokonano sprzedaży działki 

budowlanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr 1310/17 o pow. 0,1025,  

z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową. 

• W drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo 

własności: Decyzją Wójta Gminy Pszczew przekształcono prawo użytkowania 

wieczystego gruntu w prawo własności położonego w obrębie Pszczew, oznaczonego 

nr działki 247/1 o pow. 0,2457 ha,  

• Przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 4 ust. 

1 pkt. 3, ust. 2 pkt 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

1. oznaczonej nr działki 268 Pszczew  o pow. 0,1398 ha  

2. oznaczonej nr działki 3 Silna o pow. 0,0500 ha  

 

• Wpływy z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu 

bezumownego korzystania z gruntów wyniosły łącznie 127.450,93 zł, w tym:     

 - z tytułu dzierżaw nieruchomości rolnych                                 -     11.106,18 zł 

- z tytułu pozostałych dzierżaw                                                    -  108.880,75 zł 

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,                                  -      3.718,23 zł 

- z tytułu trwałego  zarządu                                                          -      5.443,27 zł 

- z tytułu bezumownego korzystania z gruntów                          -        7.437,92 zł 

 

 

 

 

 



51 
 

Środowisko 

 

 4.6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew 

 

 Plan ten został przyjęty przez Radę Gminy Pszczew uchwałą Nr XIX.111.2016 w dniu 

21 kwietnia 2016 roku.  

 Jest to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy  

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności 

energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 

redukcja emisji gazów cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim 

mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. 

Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych, realizujących określoną 

wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju.  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się m.in. z inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych z terenu Gminy Pszczew, opierającej się na zużyciu energii paliw na terenie 

gminy oraz planu działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 

2016-2020,  przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji 

gazów cieplarnianych.  

 Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych przez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych 

poprzez wyznaczone dla Gminy  cele i rodzaje działań. 

Cele: 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej, 

• redukcja zanieczyszczeń powietrza. 

Rodzaje działań m.in.: 

• Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w nowowybudowanej hali sportowej  

w Pszczewie; 

• Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Gminy Pszczew; 

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pszczew; 

• Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz ośrodków wypoczynkowych  

na terenie Gminy Pszczew;  

• Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii; 

• Wdrażanie systemu zielonych zamówień; 

• Budowa ścieżek rowerowych; 

• Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych; 

• Uwzględnienie w planach miejscowych zapisów mogących wpływać na ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń; 

• Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej daje możliwość i podnosi szanse Gminy i innych 

podmiotów działających na jej terenie oraz mieszkańcom gminy na uzyskanie dofinansowania 

ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 i funduszy ochrony środowiska 
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 4.7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  

Pszczew na lata 2010-2032 

 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczew 

na lata 2010 – 2032, przyjęty został przez Radę Gminy  Uchwałą Nr III/8/10  z dnia 16 

grudnia 2010 roku, w oparciu o który Gmina  pozyskuje dotacje celowe z Narodowego  

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na jego realizację, 

składając  wnioski o dofinansowanie w imieniu osób fizycznych - mieszkańców Gminy.  

 Realizacja programu usuwania odpadów z azbestu przeprowadzana na terenie Gminy 

Pszczew , z dofinansowaniem z NFOŚiGW i WFOŚiGW, w latach ubiegłych przedstawiała 

się następująco :  

• w roku 2016 zebrano i zutylizowano 45.440 Mg wyrobów zawierających azbest,  

• w roku 2017 zebrano i zutylizowano 43,07 Mg wyrobów.  

 W 2018 i 2019 roku,  w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania,  

nie zebrano  odpadów zawierających azbest. W roku 2020 i w kolejnych latach planowane 

jest dalsze prowadzenie akcji usuwania wyrobów z azbestem. 

      

 

 4.8. Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Pszczew ” na 2019 rok 

 

 Uchwałą Nr VIII.48.2019 Rada Gminy Pszczew w dniu  21 marca 2019 r. przyjęła  

„Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Pszczew ” na 2019 rok. 

            Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych Gminy. W związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o ochronie 

zwierząt,  Rada Gminy Pszczew określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. 

Program obejmuje m. in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  

dla zwierząt oraz ma na celu ograniczyć na terenie gminy zjawisko ich bezdomności, 

stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. Przynosi też on szereg 

korzyści zarówno dla mieszkańców gminy, jak i samym zwierzętom.  

  

            W roku  2019 z budżetu Gminy Pszczew zaplanowano i wydano na realizację 

programu następujące środki:  

  

• koszt zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt wskazany w rachunku przez lekarza 

weterynarii, z którym gmina ma podpisaną umowę, wykonującego zabieg – 100%  

z budżetu gminy na podstawie przedstawionych faktur, rachunków kwota : plan 5 000 

zł., wydano 2.600 zł 

• koszt opieki weterynaryjnej w tym koszty dojazdu, usługi i leków w przypadku 

konieczności pomocy lekarza weterynarii itp. – 100% z budżetu gminy na podstawie 

przedstawionych faktur, rachunków: plan 4.000 zł, wydano 661,02 zł. 

• koszty ogólne utrzymania zwierząt (np. dokarmianie) – 100% z budżetu gminy  

na podstawie przedstawionych faktur, rachunków: plan 400 zł, wydano 399,80 zł 

• koszt transportu i unieszkodliwienia zwłok zwierząt bezdomnych – 100% z budżetu 

gminy na podstawie faktury, rachunku wystawionego przez uprawniony podmiot; plan 

1 000 zł, wydano 308,61 zł 

• koszty utrzymania zwierząt w schronisku: plan 29.700 zł, wydano 23.260,54 zł. 
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Polityka społeczna 

 

 4.9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 

2015 -2023 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczew na lata 2015-2023 

została przyjęta przez Radę Gminy Pszczew uchwałą Nr IX.48.2015 w dniu 27 sierpnia 2015 

roku. 

 Strategia realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie i w 2019 

roku, realizowane były następujące cele strategiczne.  

 W zakresie celu strategicznego 1 -  przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu  

oraz zapobieganiu ich skutkom, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie przede wszystkim: 

monitorował bezpieczeństwo socjalne mieszkańców gminy, wspierał osoby doświadczające 

ubóstwa i nim zagrożone poprzez prowadzenie pracy socjalnej, promował wśród zagrożonych 

utratą bezpieczeństwa socjalnego aktywnych postaw oraz samopomocy (pomoc sąsiedzka), 

udzielał pomocy finansowej i pozafinansowej, był partnerem w zbiórkach charytatywnych, 

zabezpieczał potrzeby dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie  

dla nich dożywiania w szkołach, opracował, realizował oraz był partnerem w realizacji 

programów na rzecz osób zagrożonych i doświadczających ubóstwa, prowadził prace socjalne 

z osobami bezrobotnymi, w tym w oparciu o kontrakt socjalny, zmniejszał skutki bezrobocia 

poprzez pomoc osobom bezrobotnym, opracował i realizował projekt służący aktywizacji 

osób bezrobotnych, w tym współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. 

 W zakresie celu strategicznego 2: promowanie w gminie prawidłowego modelu 

rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 

wzmacnianie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności mającymi trudności  

w wypełnianiu swoich funkcji, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, oraz zmagających się z problemami 

materialnymi i socjalnymi, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji materialnej oraz pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń 

alimentacyjnych, zwiększanie dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  

i socjalnego dla rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci, realizacja programu 

wspierania rodziny. 

 W zakresie celu strategicznego 3: prowadzono prace socjalne z osobami starszymi  

i niepełnosprawnymi, udzielano pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym  

i niepełnosprawnym, poprawiono dostępność i jakość usług opiekuńczych, obejmujących 

pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych; rozwijanie 

oferty aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze  

i niepełnosprawne, realizacja zadań Klubu Seniora w Pszczewie, zwiększano dostęp osobom 

starszym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom/opiekunom do informacji o prawach  

i uprawnieniach oraz dostępnych formach wsparcia, m.in. poprzez wykorzystanie sieci 

Internet, podejmowano współpracę z PCPR w Międzyrzeczu, z instytucjami, NGO i innymi 

podmiotami ekonomii społecznej oraz ze społecznością lokalną na rzecz osób starszych  

i niepełnosprawnych oraz ich rodzin/opiekunów. 

 W zakresie celu strategicznego 4: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie przede 

wszystkim inicjował przedsięwzięcia lokalne mające na celu zaznajomienie mieszkańców  
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z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, zapewniał rodzinom zmagającym 

się z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie pomoc psychologiczną, terapeutyczną, 

konsultanta ds. przemocy w rodzinie, wspierał punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych działających w gminie, prowadzono poradnictwo i interwencje  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowano działania zespołu 

interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

  

 4.10. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pszczew na lata  

                     2016 – 2020 

 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pszczew na lata 2016 – 2020 

został  przyjęty przez Radę Gminy Pszczew uchwałą Nr XXV.173.2016 w dniu 17 listopada 

2016 roku. 

 Program realizowany jest  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie poprzez:  

• działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego 

(organizacja konferencji w dniu 13.12.2019 r.), 

• organizowanie działań wspierających w sytuacjach zagrażających zdrowiu 

psychicznemu, min. wynikających z bezrobocia, bezdomności;  

• zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,  

• prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie,  

• zapewnienie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie jest ośrodkiem wsparcia dla 30 osób 

z zaburzeniami psychicznymi i jest przeznaczony dla osób pełnoletnich: 

Typ A – dla 10 osób przewlekle chorych psychicznie 

Typ B – dla 20 osób upośledzonych umysłowo. 

 

W 2019 rok z ośrodka wsparcia skorzystało 30 osób. 

 Głównym i najważniejszym celem działania ŚDS  jest osiągnięcie możliwie jak 

najwyższego poziomu funkcjonowania uczestników w ich naturalnym środowisku. 

Wykształcenie umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania m.in.: 

przygotowanie posiłków, dbanie o higienę, rozporządzanie budżetem domowym, obsługa 

sprzętu gospodarstwa domowego, załatwianie spraw w urzędach, nawiązywanie kontaktów 

interpersonalnych, aktywne spędzanie czasu wolnego, podjęcie pracy.  

 

 Rezultatem jest przystosowanie uczestników do życia poza środowiskowym domem 

samopomocy. 

 

 W ramach działalności integracyjnej uczestnicy ŚDS w 2019 roku brali udział  

w kilkudziesięciu różnych przedsięwzięciach o charakterze gminnym i ponadgminnym. 
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4.11. Programu zapobiegania problemom zdrowia psychicznego w rodzinie  

i w środowisku lokalnym w Gminie Pszczew na rok 2020 

 

Z dniem 30.12.2019 r. weszła w życie Uchwała Nr XVII.122.2019 Rady Gminy 

Pszczew z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania problemom 

zdrowia psychicznego w rodzinie i w środowisku lokalnym w Gminie Pszczew na rok 2020. 

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego w zakresie kształcenia 

zdrowych nawyków i stylów radzenia sobie, rozwijania umiejętności komunikowania się  

i funkcjonowania w społeczności (rodzinnej, szkolnej, rówieśniczej), nazywania swoich 

emocji i rozwiązywania problemów.  

 

 

 4.12. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie realizuje program rządowy „Posiłek  

w szkole i w domu”.  

W związku z tym projektem Rada Gminy Pszczew przyjęła 2 uchwały: 

1. Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 29.11.2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia  

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

2. Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 29.11.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom  

z terenu Gminy Pszczew na lata 2019-2023. 

Powyższa pomoc realizowana była poprzez finansowanie posiłków (pełnych obiadów  

i całodziennego wyżywienia) w:  

1) stołówkach szkolnych dla 29 dzieci i uczniów, 

2) dla 14 osób dorosłych – posiłki przygotowywała PPUH Rest „Karina”.                                                                                                            

 

 W tym 6 dzieci otrzymało pomoc w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ogólna kwota wydanych środków finansowych  

na zakup i dowóz posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wyniosła 42.213,44 zł 

(dotacja w wysokości 79,84% - w kwocie: 33.703,21 zł). 

 

 

 

 4.13.Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

 

 Podstawowym celem programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności  

w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. 

 Realizowane były 3 cele szczegółowe: 

1. Wsparcie materialne rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu 

obowiązków opiekuńczo-wychowawczych; 

2. Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin dysfunkcyjnych  

w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów 

tkwiących w rodzinach; 

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

 

W ramach realizacji 1 celu szczegółowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie: 
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1) Świadczył pomoc społeczną rodzinom, żyjącym w trudnych warunkach materialnych; 

2) Zapewniał dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłki w szkole i w domu; 

3) Współpracował z instytucjami i organizacjami z poza terenu gminy zajmującymi się 

pomocą rodzinie. 

 

W ramach realizacji 2 celu szczegółowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie: 

1) Prowadził systematyczną pracę socjalną z rodzinami z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi; 

2) Rozbudowywał sieć poradnictwa specjalistycznego; 

3) Zapewniał rodzinom z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych pomocy 

asystenta rodziny; 

4) Współpracował z podmiotami pracującymi na rzecz rodziny z poza terenu gminy  

w zakresie kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania 

rodziny. 

 

W ramach realizacji 3 celu szczegółowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie: 

1) Współpracował z Zespołem Szkół w Pszczewie w zakresie rozwiązywania problemów 

wychowawczych; 

2) Uświadamiał rodzicom i opiekunom potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. 

 

 W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie zatrudniał 2 asystentów 

rodziny. 17 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi otrzymało wsparcie 

asystentów rodziny. 

 

 
 

4.14. Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

 przemocy w rodzinie w Gminie Pszczew na lata 2016 – 2023 

 

 Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w Gminie Pszczew na lata 2016 – 2023 został przyjęty przez Radę Gminy 

Pszczew uchwałą Nr XIII.74.2015 w dniu 26 listopada 2015r. 

 Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie we 

współpracy z innymi instytucjami,  m.in. poprzez następujące działania:  

• zbieranie i analiza danych dotyczących występowania aktów przemocy w rodzinie, 

• prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych 

działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• zapewnienie schronienia i pomocy materialnej ofiarom przemocy w rodzinie, 

• zapewnienie wsparcia instytucjonalnego ofiarom przemocy,  

• łagodzenie następstw zjawiska przemocy domowej,  

• edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie,  

• doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były  działania podejmowane 

przez Zespół Interdyscyplinarny i jego grupy robocze, które opierają swą pracę na ustawie  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 W 2019 roku prowadzonych było przez Zespół Interdyscyplinarny 12 spraw 

związanych z przemocą w rodzinie.  Procedura Niebieskiej Karty została wszczęta przez 

następujące podmioty: 
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• Policję – założono 8 Niebieskich Kart 

• Ośrodek Pomocy Społecznej – założono 4 Karty Niebieskie 

 Z  dwunastoma rodzinami prowadzona była praca mająca na celu rozwiązanie trudnej 

sytuacji w rodzinie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadzone były 4 sprawy 

związane z przemocą w rodzinie. W roku 2019 wpłynęło do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego 5 Niebieskich Kart – A. Zespół podjął decyzje o zamknięciu 8 

Niebieskich Kart. Wszystkie osoby dotknięte przemocą otrzymały Niebieskie Karty – B oraz 

wykaz adresów instytucji pomagających. Do prokuratury skierowano 1 zawiadomienie  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przemocą domową. Do Sądu 

Rodzinnego skierowano – 2 wnioski o wgląd w sytuację dziecka. Do GKRPA skierowano 1 

wniosek o zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

 Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grup roboczych  odbyli w 

2019 roku szkolenie pt. ”Procedura Niebieskiej Karty – elementy treningu zastępowania 

agresji oraz metody skoncentrowanej na rozwiązywaniach w kontekście pracy z przypadkiem 

– modelownie rozmów”. 

 Ofiary przemocy , jak i osoby podejrzane o stosowanie przemocy, korzystały  

ze wsparcia i porad konsultanta ds. przemocy w rodzinie.  Z poradnictwa konsultanta 

korzystali też pracownicy OPS, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie  

grup roboczych. 

 Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano w 2019 

roku  kwotę ogółem 8.994,78zł, w tym zatrudnienie konsultanta  – 8.292,50zł. Pozostałe 

wydatki przeznaczono na zakup m.in. artykułów biurowych i szkolenia – 702,28zł. 

 

 

  

 4.15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok  2019 

 

 Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii (opisany poniżej), pochodzą z opłat zaplanowanych w 2019 

roku  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2019 został przyjęty uchwałą Nr III.15.2018 Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2018r.  

 Program, jak w latach poprzednich, realizowany był przy współpracy z jednostkami 

gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane  

są do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

 W 2019 roku na ten cel zaplanowano w budżecie gminy łącznie 149.383,93zł, 

a wydatkowano 105.559,81 zł, realizując następujące zadania: 

1. działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożycia, na które wydatkowano kwotę 9.400,00zł, w tym: 

1) w ramach wspierania sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez 

dzieci i młodzież wydano 1.000zł (na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży) - uczestniczyło  w nich 27 osób (dzieci i młodzież), 
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2) w ramach wdrażania w szkołach profesjonalnych programów profilaktycznych, 

realizowania programów edukacyjno- profilaktycznych służących upowszechnianiu 

i promowaniu zdrowego i trzeźwego życia sfinansowano: 

a) program rekomendowany przez PARPA, pn. „Debata” (8.000 zł), w którym 

uczestniczyli uczniowie klas VI-VIII (153 uczniów). Celem ogólnym programu 

było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących  

przed progiem inicjacji alkoholowej. Cele szczegółowe to: 

 - wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji 

psychoaktywnych i  zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-

alkoholowych, norm środowiskowych), 

                        -   klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, 

 -  wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków 

środowiskowych -  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska 

dorosłych – rodziców i nauczycieli, 

b) zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień: dopalacze, narkotyki, 

alkohol, w którym uczestniczyli uczniowie klas VI, VII VIII szkoły 

podstawowej oraz III gimnazjum (130 osób) (1/3 ceny, tj. 400zł). 

 

2. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem, na które wydatkowano kwotę 18.604zł, w tym: 

1) na opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie 

uzależnienia – za  sporządzenie 3 opinii psychologiczno-lekarskich zapłacono 1.200zł, 

2) za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego - 17.150zł, 

3) wydatkowano 254zł na opłaty sądowe dotyczące skierowania do sądu wniosku                              

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (3.840zł), 1 opłatę 

sądową dotyczącą zmianę postanowienia (100zł) oraz wydanie 3 odpisów 

postanowień (34zł). 

 

 

3. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

oraz  ochrona przed przemocą w rodzinie, na które wydatkowano kwotę 46.141,36 zł, w tym: 

1) na kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez 

organizację czasu wolnego w ramach zajęć prowadzonych w świetlicach opiekuńczo-

wychowawczych wydatkowano kwotę 13.908,37zł przeznaczając ją na sfinansowanie 

zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w 6 świetlicach (4.788,58zł),  

a także pokryto wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 świetliczanek, tj. w Silnej  

i Zielomyślu (zajęcia obywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny) (9.119,79zł), 

2) na dofinansowanie kosztów wyjazdu dzieci z grup tzw. wysokiego ryzyka  

na wypoczynek letni. Wydano 20.000zł na kolonię edukacyjną „Ja i Ty zawsze 

bezpieczni z  elementami profilaktyki uzależnień w Chłapowie”. Z kolonii skorzystało 

17 dzieci, które odpoczywały 10 dni (umowa nr. FP.526.1.2019 z dnia 10.07.2019  

z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym), 

3) w ramach wspierania i współorganizowania lokalnych imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych wydano 12.232,99zł, w tym: 
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a) dofinansowano Pszczewską XX kwotą 4.747,06zł (medale, nagrody), 

 b) dofinansowano turniej szachowy kwotą 599,46zł (nagrody), 

 c) dofinansowano I Turniej Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar 

Wójta kwotą 2.547,04zł (napoje, słodycze, medale dla zawodników, ustawienie 

namiotów, ławostołów, wyżywienie uczestników, plakaty, opieka medyczna). 

W turnieju uczestniczyło 6 drużyn (grupa młodsza – roczniki 2007-2009: Zielomyśl, 

Stoki, Demonki Nowe Gorzycko, grupa starsza – roczniki 2003-2006: Stoki, Obra 

Zielomyśl, Kambodżanie) oraz 10 zawodników w indywidualnych zawodach Mały 

Piłkarz (rocznik 2011-2012). Łącznie uczestniczyło 70 zawodników. 

 d) zakupiono słodycze na paczki mikołajkowe 4.339,43zł.  

 

4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

na które wydatkowano kwotę 11.947,28zł, w tym: 

1) na promowanie zdrowia i trzeźwości w różnego rodzaju imprezach 

artystycznych, sportowych i rozrywkowych, promocja imprez bezalkoholowych 

wydatkowano 7.244,28zł, w tym: 

a) na warsztaty osób niepełnosprawnych – 2.500zł (zakupiono usługę- 

wyżywienie  uczestników Warsztatów Artystycznych Osób 

Niepełnosprawnych) - 181 osób, 

  b) na Lubuski Festiwal Piosenki Pro-Arte 2019 wydano 248,26zł na słodki 

  poczęstunek dla  uczestników (18 uczestników eliminacji gminnych), 

  c) zakupiono artykuły spożywcze oraz upominki na zawody wędkarskie  

            zorganizowane  dla dzieci i młodzieży na „zakończenie lata” (1.496,02zł)                              

                       (uczestniczyły 34 osoby),  

  d) zakupiono nagrody na zawody wędkarskie organizowane podczas jarmarku  

                        (3.000zł)  (uczestniczyło 70 osób), 

2) na wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez 

dzieci i młodzież przeznaczono 948 zł (upominki dla najlepszych sportowców- 

absolwentów tegorocznych kl. VIII Szkoły podstawowej i III Gimnazjum – łącznie  

3 osoby), 

3) w ramach pracy nad przekonaniami i systemem wartości młodych ludzi, 

rozwijaniem postaw osobistego zaangażowania, wzmacniania umiejętności 

życiowych, przeciwdziałaniu agresji, rozpoznawaniu i zapobieganiu zjawiska 

przemocy - wydatkowano łącznie 3.755zł na:  

 a) warsztaty profilaktyczne pt. Seksualność – odkrywamy tajemnicze lądy 

(2.310zł), w którym uczestniczyli uczniowie klas VI – VIII Szkoły Podstawowej 

(uczestniczyło 153 uczniów), 

 b) na Szkolny Dzień Profilaktyki, w ramach którego zostały zrealizowane 

następujące działania profilaktyczno-wychowawcze: 

c) prelekcje z zakresu cyberprzemocy, fonoholizmu, hejtingu w sieci (łącznie 

uczestniczyło 279 uczniów z klas IV-VIII i IIIg), 

d) zajęcia warsztatowe dla klasy VII, VIII, IIIg (uczestniczyło 120 uczniów)  

 e) spotkania warsztatowe Rozwijamy  talenty – klasy IV (59 uczniów).  
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5. wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w ramach 

tego zdania wydatkowano kwotę 7.629,80zł na wspieranie inicjatyw mających na celu 

zagospodarowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, tj. na: 

1) wynajem Sali Widowiskowej przy ul. Zamkowej – prowadzenie zajęć 

tanecznych dla dzieci z terenu naszej gminy – 5.596,50 zł (na zajęcia uczęszczało 76 

osób), 

2) zorganizowanie ferii – 746zł (koszt spektaklu – Nowe przygody Dr. Dolittle, 

wynajęcie Sali Widowiskowej przy ul. Zamkowej), 

3) na organizację Dnia Dziecka przeznaczono 1.287,30zł (animacje i warsztaty)   

  900zł, słodycze i napoje 387,30zł). 

 

6. na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wydano łącznie 11.837,37 zł. Są to m.in. wydatki na diety członków komisji, wynagrodzenie 

pełnomocnika, koszty szkoleń i delegacji. 

 

 4.16. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 

 

 W 2019 roku obowiązującą była uchwała Nr XXV.169.2016 Rady Gminy Pszczew 

z dnia 17.11.2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2017-2019. W 2019 roku na ten cel zaplanowano 5.000zł, a wydano 3.890,13zł   

na zadanie: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. W ramach  

zadania środki wydano na: 

1. organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania czasu wolnego, 

w tym na ferie zimowe wydano kwotę 1.645,13zł, m.in. na: materiały  

do przeprowadzania zajęć organizowanych w świetlicach podczas ferii (406,06zł), 

napoje i art. spożywcze (93,07zł), dofinansowanie biletów do kina w wysokości 

(900zł), a także koszty wynajęcia Sali widowiskowej podczas ferii (246zł).  

2. prowadzenie działań edukacyjnych (w tym kampanii społecznych) adresowanych  

do różnych grup docelowych, w szczególności dla uczniów szkół z terenu gminy oraz 

ich rodziców: 

1) sfinansowano Szkolny Dzień Profilaktyki. W ramach którego zostały zrealizowane 

następujące działania profilaktyczno – wychowawcze: 

a) prelekcje z zakresu cyberprzemocy, fonoholizmu, hejtingu w sieci (łącznie 

uczestniczyło 279 uczniów z klas IV-VIII i IIIg), 

b)zajęcia warsztatowe dla klasy VII, VIII, IIIg (uczestniczyło 120 uczniów),  

2) potkania warsztatowe „Rozwijamy  talenty”- klasy IV (59 uczniów).  

                        Przeznaczono łącznie na ten cel 1.445zł (1/2 ceny). 

3. wspieranie placówek oświatowych działających  na terenie gminy w rozwijaniu 

działalności profilaktycznej poprzez organizację i finansowanie szkoleń oraz spektakli 

o tematyce przeciwdziałania narkomanii sfinansowano częściowo wydatek (800zł) 

dotyczący zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień: dopalacze, 

narkotyki, alkohol, w którym uczestniczyli uczniowie klas VI, VII, VIII szkoły 

podstawowej oraz III gimnazjum (130 osób). 
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 4.17. Program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2020 w Gminie Pszczew” 

  

 

 Program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018 -2020 w Gminie Pszczew”, został uchwalony 

przez Radę Gminy Pszczew uchwałą Nr XXXII.227.2017 w dniu 26 czerwca 2017 roku. 

Celem niniejszego programu jest profilaktyka chorób nowotworowych i zwiększanie 

skuteczności ich wczesnego wykrywania i stanowi kontynuację programu realizowanego 

w Gminie Pszczew w latach 2015-2017. Program realizowany jest poprzez: 

• zwiększenie dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków publicznych, 

• zwiększenie populacji zaszczepionej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, 

• zmniejszenie kosztów leczenia rada szyjki macicy i innych chorób wywoływanych 

przez wirusa brodawczaka ludzkiego, 

• pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy, w tym na temat 

szczepień profilaktycznych, 

• ukształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych. 

 

 W 2019 roku realizowano powyższy Program,  na realizację którego  wydatkowano 

kwotę 12.540zł. W ramach Programu podano 2 dawki szczepionki 15 dziewczynkom 

urodzonym w 2005 roku ( z 26 przewidzianych do szczepień, tj. 58%) oraz przeprowadzono 

akcję informacyjno -  edukacyjną skierowaną do dziewcząt z rocznika objętego szczepieniem, 

ich rodziców oraz chłopców w analogicznym wieku oraz zorganizowano spotkanie 

informacyjne. 

 

 

4.18. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2019, został 

przyjęty przez Radę Gminy Pszczew uchwałą nr VI.32.2019 w dniu 24 stycznia 2019 roku. 

 Projekt programu opracowany został w oparciu o wcześniejsze doświadczenia  

ze współpracy oraz zgłoszone wnioski i uwagi,  był konsultowany z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami.  

 

 Roczny program współpracy Gminy Pszczew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  stanowi dokument, na podstawie którego Gmina 

Pszczew  realizowała w roku 2019  współpracę z podmiotami działającymi na rzecz gminy 

oraz jej mieszkańców, w tym m.in. poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formach 

określonych w art. 5 ustawy. 

 

 W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:  

• zadanie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, tj. ochrona 

zdrowia dzieci i młodzieży poprzez przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – wpłynęła  



62 
 

1 oferta Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – Organizacja Pożytku Publicznego,  

opiewająca na kwotę 20 000zł , która została wybrana – zadanie zostało wykonane,  

z wypoczynku skorzystało 17 dzieci z terenu Gminy Pszczew, które wyjechały nad 

morze do miejscowości Chłopowo  na 10 dniową kolonię w okresie 30 lipca do 8 

sierpnia 2019 roku, ogółem wydatkowano  kwotę 20 000,00 zł; 

 

• zadanie: „W zakresie upowszechniania turystyki – krajoznawstwo i turystyka” - 

wpłynęły 2 oferty Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta obie 

opiewające na kwotę 15 000,00 zł , które zostały wybrane. Kwota 30 000,00 zł została 

wydana na dwa zadania:  

1) Piknik Rycerski i Turniej o Mecz Archidiakona Pszczewskiego, który odbył się 

17 – 18 sierpnia 2019 roku – wydatkowano całą kwotę 15 000,00 zł., 

2)  Małe Miasteczko – wiele kultur, aplikacja mobilna dla turystów  

wraz z oznakowaniem najciekawszych miejsc w Pszczewie – wydatkowano całą 

kwotę, to jest 15 000,00 zł.       

       

 Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi  nie tylko ma charakter 

finansowy, opisany powyżej, lecz również pozafinansowy. Pozafinansowa współpraca 

obejmowała m.in.  wzajemne informowanie o kierunkach planowanej działalności, udzielanie 

informacji i pomocy merytorycznej stowarzyszeniom  przez pracowników urzędu, użyczanie, 

wynajmowanie i udostępnianie lokali i budynków komunalnych na cele statutowe, promocję 

działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych, przekazywanie materiałów informacyjno-

promocyjnych. 

 

 

 

4.19. Określenie warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Pszczew 

 

 Uchwałą Nr XVII.90.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Rada Gminy Pszczew 

określiła tryb i warunki finansowania rozwoju sportu w Gminie Pszczew, zmierzające  

do osiągnięcia celu publicznego, którego istotą jest: 

• stworzenie  jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków uprawiania 

sportu przez zawodników klubów sportowych; 

• upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Pszczew; 

• promowanie sportu i  aktywnego stylu życia mieszkańców; 

• promowanie wizerunku Gminy Pszczew poprzez sport; 

realizując ten cel poprzez udzielanie klubom sportowym dotacji celowej z budżetu Gminy 

Pszczew, przy zastosowaniu procedury naboru wniosków o przyznanie dotacji, ogłoszonym 

przez Wójta Gminy. 

 

 W 2019 roku na podstawie powyższej uchwały, realizowane były następujące zadania: 

 

• Uczniowski Klub Sportowy Orlik 2012: w ramach prowadzonej działalności  

w 2019 roku dofinansowano proces szkolenia oraz uczestnictwo w zawodach sportowych 

dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pszczewie w następujących sekcjach 

sportowych:  

1) Turniej Tenisa o Puchar Wiosny,  

2) Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Zimy,  

3) Mistrzostwo Szkoły w LA,  

4) Szkolenie z Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców,  
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5) Szkolenie z Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców, 

6) Szkolenie dziewcząt oraz chłopców z zakresu Lekkoatletyki, 

7) Szkolenie z Piłki nożnej.  

 

Przedmiotowe zajęcia i zawody dofinansowano kwotą 7 018,19  zł. 

 

• Gminny Klub Piłkarski w Pszczewie : w ramach prowadzonej działalność  

w 2019 roku dla Gminnego Klubu Piłkarskiego w Pszczewie dofinansowano uczestnictwo  

w treningach, meczach zawodników klubu w różnych grupach wiekowych: senior, junior  

i młodziki (łącznie około 40 zawodników). Zawodnicy rozegrali ponad 70 meczów ligowych, 

pucharowych lub sparingowych. Powyższą działalność dofinansowano kwotą 26 780,83 zł.,  

 

 

Rozdział 5. Realizacja uchwał Rady Gminy Pszczew za rok 2019  

  

5.1. Omówienie ogólne 

 

 W 2019 roku Rada Gminy Pszczew  podjęła 100 uchwał, które dotyczyły: 

• zmian w uchwale budżetowej  Gminy Pszczew na rok 2019 i spraw finansowych – 43 

uchwał, 

• gospodarowania mieniem komunalnym i zagospodarowania przestrzennego – 26 

uchwał, 

• planowania strategicznego – 8 uchwał, 

• spraw społecznych – 8 uchwał, 

• spraw organizacyjnych, proceduralnych , w tym  wewnętrznej organizacji rady gminy 

– 10 uchwał, 

• ochrony środowiska i porządku w gminie – 5 uchwały. 

 

 Budżet Gminy Pszczew na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr VI.29.2019   

w dniu 24 stycznia 2019 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 08 lutego 2019 roku pod poz. 389. 

 

 Stosownie do przepisu art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym wszystkie podjęte przez radę uchwały, w trybie nadzoru przesłano Wojewodzie 

Lubuskiemu lub w sprawach  budżetu i w sprawach finansowych  Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Zielonej Górze.  

 

 Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, przekazano 32 

uchwały. 

 Wobec  jednej uchwały tj. NrVII.34.2019 z dnia 21.02.2019r, w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie, 

Wojewoda Lubuski wszczął postępowanie  nadzorcze, w wyniku którego uchylił uchwałę w 

części zapisu § 4 w zakresie wejścia w życie niniejszej uchwały. 
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 Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań Wójta należy 

wykonanie uchwał rady gminy, czyli dokonanie czynności faktycznych związanych z ich 

wykonaniem. Wykonanie formalne uchwał, wymaga podjęcia czynności materialno-

technicznych np. przesłanie ich do wojewody lub RIO  w trybie nadzoru, czy też skierowanie 

do ogłoszenia w dzienniku urzędowym,  i takich działań wykonawczych wymagają wszystkie 

uchwały. Natomiast wykonanie  merytoryczne uchwał wymaga ciągłej lub wielofazowej ich 

realizacji ( wykonania),  lub realizacji konkretnego zadania wynikającego z uchwały. 

 

 Poniższe zestawienie przedstawia przebieg wykonania uchwał podjętych przez Radę 

Gminy Pszczew w 2019 roku 

 

5.2. Zestawienie szczegółowe 

 

Lp. 

 

 

Nr uchwały 

 

 

Tytuł uchwały 

 

Przebieg wykonania uchwały 

 

1. 

 

Nr V.26.2019 

z dnia  

15.01.2019r. 

W sprawie uzgodnienia 

projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w 

sprawie Pszczewskiego 

Parku Krajobrazowego 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia oraz przekazana do 

Sejmiku Województwa Lubuskiego 

 

2. 

 

Nr V.27.2019 

z dnia  

15.01.2019r. 

W sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Gminy oraz 

planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy 

Pszczew na 2019 rok 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

3. Nr V.28.2019 

z dnia  

15.01.2019r. 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Pszczew,  w obrębie Pszczew 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia.  

Trwa procedura planistyczna. 

4. Nr VI.29.2019 

z dnia  

24.01.2019r. 

W sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Pszczew 

na 2019 rok 

Uchwała w trybie nadzoru została 

przekazana do RIO Zielona Góra, 

obowiązywała w roku budżetowym  2019 i 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  

Województwa  Lubuskiego w dniu 

8.02.2019r. pod poz.389 

5. Nr VI.30.2019 

z dnia  

24.01.2019r. 

W sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Pszczew 

na lata 2019-2030 

 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia., z mocą 

obowiązującą od dnia 1.01.2019r. 

6. Nr VI.31.2019 

z dnia  

24.01.2019r. 

W sprawie zarządzenia 

wyborów sołtysów i rad 

sołeckich 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Uchwała 

zrealizowana, wybory sołtysów i rad 

sołeckich przeprowadzono zgodnie z 

harmonogramem. 
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7. Nr VI.32.2019 

z dnia  

24.01.2019r. 

W sprawie przyjęcia 

programu współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi  i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego w Gminie 

Pszczew na 2019 rok 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 13.03.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 253. 

Uchwała zrealizowana 

8. Nr VII.33.2019 

z dnia  

21.02.2019 r. 

Zmieniająca Uchwałę Nr 

XXI/153/04 Rady Gminy 

Pszczew z dnia 

27 października 2004 r. 

w sprawie uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pszczewie oraz 

zmiany do uchwały Nr 

XXIV/148/96 w sprawie 

powołania Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pszczewie 

z Środowiskowym Domem 

Samopomocy 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 13.02.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 580. 

Statut OPS utracił moc prawną na podstawie 

uchwały Nr XVI.119.2019 

z dnia  19.12.2019 r. w sprawie nadania 

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pszczewie 

9. Nr VII.34.2019 

z dnia  

21.02.2019 r. 

W sprawie  

zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Pszczewie 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru, który 

28.03,2019r.wszczął postępowanie  

nadzorcze , w wyniku którego uchylił zapis § 

4 w zakresie wejścia w życie niniejszej 

uchwały. W konsekwencji uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia. Uchwała 

obowiązująca 

 

10. Nr VII.35.2019 

z dnia  

21.02.2019 r. 

W sprawie zmiany w 

załączniku do uchwały w 

sprawie zarządzenia 

wyborów sołtysów i rad 

sołeckich 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

zrealizowana, wprowadziła zmianę do 

harmonogramu zebrań wiejskich celem 

wyboru władz sołeckich. 

Uchwała zrealizowana 

11. Nr VII.36.2019 

z dnia  

21.02.2019 r. 

W sprawie ustalenia 

ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych  

z terenu Gminy Pszczew 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 13.03.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 581. 

Uchwała obowiązująca 

12. Nr VII.37.2019 

z dnia  

21.02.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych 

niezabudowanych 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. Uchwała w 

trakcie realizacji -  trwa procedura sprzedaży 

przedmiotowych nieruchomości. 

 

13. 

 

Nr VII.38.2019 

z dnia  

21.02.2019 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr 

X/53/07 Rady Gminy 

Pszczew w sprawie ustalania 

zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 

gminy Pszczew 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 13.03.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 582. 

Uchwała obowiązuje w procedurze 

wynajmowania lokali wchodzących w skład 
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mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew 

(kryterium dochodowe) 

14. Nr VII.39.2019 

z dnia  

21.02.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

bezprzetargowym na rzecz 

najemcy wraz z ułamkową 

częścią gruntu 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Przygotowano dokumentację niezbędną do 

sprzedaży lokalu i przekazano Kancelarii 

Notarialnej w celu opracowania umowy 

notarialnej. 

15. Nr VII.40.2019 

z dnia  

21.02.2019 r. 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

 

16. Nr 

VIII.41.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr 

V.27.2019 Rady Gminy 

Pszczew w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Gminy 

oraz planów pracy stałych 

komisji Rady Gminy 

Pszczew na 2019r. 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

17. Nr 

VIII.42.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie sezonu 

kąpielowego i wykazu 

kąpielisk zorganizowanych 

na terenie Gminy Pszczew na 

rok 2019 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 12.04.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 930 

Uchwała została zrealizowana. 

 

18. Nr 

VIII.43.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości 

gruntowych na okres 3 lat 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Zawarto aneksy do umów dzierżaw. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

19. Nr 

VIII.44.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na zniesienie współwłasności 

nieruchomości 

niezabudowanych 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Obecnie trwa procedura scalenia oraz 

ponownego podziału nieruchomości. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

20. Nr 

VIII.45.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości 

gruntowych na okres 10 lat 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Zawarto aneksy do umów dzierżaw. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

21. Nr 

VIII.46.2019 

z dnia  

W sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w trybie 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 
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21.03.2019 r. bezprzetargowym na rzecz 

najemcy wraz z 

przynależnościami oraz 

ułamkową częścią gruntu 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

22. Nr 

VIII.47.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 

Gminy Pszczew na lata 2019 

– 2023 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 12.04.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 931 

Uchwała obowiązująca 

23. Nr 

VIII.48.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie „programu opieki 

nad zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Pszczew ” na 2019 rok 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 12.04.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 932 

24. Nr 

VIII.49.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie zarządzenia 

poboru w drodze inkasa 

podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób 

fizycznych, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 12.04.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 933 

Uchwała obowiązująca 

25. Nr 

VIII.50.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu oraz 

wniesienia wkładu własnego 

do projektu pn. "Rozwój 

jakości usług społecznych na 

terenie Gminy Pszczew" nr 

RPLB.07.05.00-08-0019/18 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji 

26. Nr 

VIII.51.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pszczewie 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z zarządem OPS w Pszczewie  w 

dniu22.03.219r. umowę o udzielenie pomocy 

finansowej na  opłatę eksploatacyjną. 

Pomocy finansowej udzielono w kwocie 

12.882,68 zł 

27. Nr 

VIII.52.2019 

z dnia  

21.03.2019 r. 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok 

 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

28. Nr IX.53.2019 

z dnia  

23.04.2019 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr 

VIII.49.2019 Rady Gminy 

Pszczew w sprawie 

zarządzenia poboru w drodze 

inkasa podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 15.05.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1341 

Uchwała obowiązująca 
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od osób fizycznych, 

wyznaczenia inkasentów 

oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

29. Nr IX.54.2019 

z dnia  

23.04.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego wraz z 

przynależnościami i 

udziałem w gruncie oraz 

częściach wspólnych 

nieruchomości na rzecz 

najemcy 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji 

30. Nr IX.55.2019 

z dnia  

23.04.2019 r. 

W sprawie ustalenia 

wstępnej lokalizacji 

przystanku komunikacyjnego 

przy drodze powiatowej 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Uchwała obowiązująca 

 

31. Nr IX.56.2019 

z dnia  

23.04.2019 r. 

W sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru 

zabytków 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 21.05.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1374 

Uchwała obowiązująca 

 

32. 

 

Nr IX.57.2019 

z dnia  

23.04.2019 r. 

 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

33. Nr IX.58.2019 

z dnia  

23.04.2019 r. 

W sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Pszczew 

na lata 2019-2030 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana  

 

34. 

 

Nr IX.59.2019 

z dnia  

23.04.2019 r. 

 

W sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały po przeprowadzeniu 

procedury przetargowej Gmina Pszczew 

zawarła z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego Region Lubuski w dniu 21 

sierpnia 2019 roku umowę kredytu 

długoterminowego nr 19/3930. Gmina 

zaciągnęła kredyt w wysokości 4.200,000 zł. 

Okres spłaty kredytu przypada na lata 2020-

2030. 

Uchwała zrealizowana 

 

35. 

 

Nr X.60.2019 

z dnia  

16.05.2019 r. 

 

W sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta 

Gminy Pszczew 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 
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36. Nr X.61.2019 

z dnia  

16.05.2019 

W sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Pszczew 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 11.06.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1512. 

Uchwała obowiązująca 

 

37. 

 

Nr X.62.2019 

z dnia  

16.05.2019 

W sprawie zmiany Uchwały 

Nr IX.56.2019r. w sprawie 

określenia zasad udzielania 

dotacji na prace 

konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru 

zabytków 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 05.06.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1500 

Uchwała obowiązująca 

38. Nr X.63.2019 

z dnia  

16.05.2019 

W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości 

gruntowych na okres 3 lat- 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Zawarto aneksy do umów dzierżawy. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

39. 

 

Nr X.64.2019 

z dnia  

16.05.2019 

 

W sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla 

Powiatu międzyrzeckiego 

 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z Powiatem Międzyrzeckim w dniu 

23.07.2019 roku umowę o udzieleniu pomocy 

rzeczowej  na zadanie pn. „Wykonanie 

remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 

1332F – ul. Poznańska w Pszczewie”.  

Wydano na ten cel 20.119,90 zł. 

Uchwała zrealizowana 

 

40. 

 

Nr X.65.2019 

z dnia  

16.05.2019 

 

W sprawie zmiany w 

uchwale budżetowej na 2019 

rok 

 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

41. Nr X.66.2019 

z dnia  

16.05.2019 

W sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Pszczew 

na lata 2019-2030 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Uchwała 

zrealizowana 

42. Nr XII.67.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Pszczew 

wotum zaufania 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła  

życie z dniem podjęcia. 

43. Nr XII.68.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy 

Pszczew za 2018 rok 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

 

44. Nr XII.69.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Pszczew 

absolutorium z tytułu 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 
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wykonania budżetu za 2018 

rok 

 

45. Nr XII.70.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie ustalenia 

wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym w 

publicznym przedszkolu, dla 

którego organem 

prowadzącym jest Gmina 

Pszczew 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 19.07.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1898 

Uchwała obowiązująca 

46 Nr XII.71.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Pszczew oraz określenia 

granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 

1 września 2019 roku 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 19.07.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1899 

Uchwała obowiązująca 

47. Nr XII.72.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 

„Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Pszczew” w granicach 

administracyjnych gminy 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Uchwała w trakcie 

realizacji. W dniu 24.03.2020r. została 

podpisana umowa  z wykonawcą zadania,  

wybranym  w drodze przetargu 

nieograniczonego. Umowny czas realizacji 

zadania wynosi 18 miesięcy. 

48. Nr XII.73.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Pszczew 

na 2019 rok 

 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

49. Nr XII.74.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Pszczew 

na lata 2019-2030 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia 

Uchwała zrealizowana  

50. Nr XII.75.2019 

z dnia  

26.06.2019 

Zmieniająca Uchwałę Rady 

Gminy Pszczew Nr 

XIII.72.2015 w sprawie 

określenia zasad ustalania i 

poboru oraz terminu 

płatności i wysokości stawki 

opłaty miejscowej na terenie 

gminy Pszczew 

Uchwała została przekazana RIO Zielona 

Góra w trybie nadzoru i weszła w życie z 

dniem 19.07.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1900 

Uchwała obowiązująca 

51. Nr XII.76.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu   pn. 

"Nowy model pracy socjalnej 

i usług w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Pszczewie" nr 

POWR.02.05.00-IP.03-00-

019/18 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji 
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52. Nr XII.77.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu oraz 

wniesienia wkładu własnego 

do projektu pn. "Aktywizacja 

społeczna i zawodowa 

mieszkańców gminy 

Pszczew" nr RPLB.07.01.00-

IZ.00-08-P01/19 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji 

53. Nr XII.78.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie zmiany uchwały 

XXXIII.204.2013  Rady 

Gminy Pszczew w sprawie 

wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

wysokości stawki tej opłaty 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 19.07.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1901 

Uchwała obowiązująca 

54. Nr XII.79.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie zmiany uchwały 

NrXX.124.2016  

Rady Gminy Pszczew w 

sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 19.07.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1902 

Uchwała obowiązująca 

 

55. Nr XII.80.2019 

z dnia  

26.06.2019 

Zamieniająca uchwałę Nr 

XX.125.2016 Rady Gminy 

Pszczew w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela 

nieruchomości z terenu 

Gminy Pszczew 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 19.07.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1903 

Uchwała obowiązująca 

56. Nr XII.81.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości 

gruntowej na okres 1 roku 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem z dniem podjęcia. 

Zawarto aneks do umowy dzierżawy. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

57. Nr XII.82.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie przez Gminę 

Pszczew prawa własności 

nieruchomości gruntowej 

stanowiącej działkę nr 

1676/7, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Pszczew 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Dokonano wykupu przedmiotowej 

nieruchomości . 

Uchwała została zrealizowana. 

 

58. 

 

Nr XII.83.2019 

z dnia  

26.06.2019 

 

W sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Powiatowi Międzyrzeckiem 

 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z Powiatem Międzyrzeckim w dniu 

03.09.2019 roku umowę o udzieleniu pomocy 

finansowej  na zadanie pn. „Budowa odcinka 

chodnika ul. Międzyrzecka przy drodze 
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powiatowej nr 1332F od posesji nr 7 do 

posesji nr 12 – obręb Pszczew”  Wydano na 

ten cel 40.374,75zł. 

Uchwała zrealizowana 

 

59. 

 

Nr XII.84.2019 

z dnia  

26.06.2019 

 

W sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej 

Powiatowi Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z Powiatem Międzyrzeckim w dniu 

03.09.2019 roku umowę o udzieleniu pomocy 

rzeczowej na zadanie pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1328F – ul. Szarzecka w 

Pszczewie w zakresie budowy chodnika”  

Wydano na ten cel 36.557,08zł. Uchwała 

zrealizowana 

60. Nr XII.85.2019 

z dnia  

26.06.2019 

W sprawie  nadania nazwy 

ulicy w Pszczewie 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 19.07.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1904 

Uchwała zrealizowana 

 

61. Nr XII.86.2019 

z dnia  

26.06.2019r. 

W sprawie podwyższenia 

wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla nauczycieli 

zatrudnionych w Gminie 

Pszczew 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 19.07.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz. 1905 

Uchwała zrealizowana 

62. Nr XII.87.2019 

z dnia  

26.06.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym 

 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Podpisano umowę dzierżawy. 

Uchwała została zrealizowana. 

63. Nr 

XIII.88.2019 

z dnia  

29.08.2019 r. 

W sprawie określenia wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 17.09.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.2341 

Uchwała obowiązująca 

64. Nr 

XIII.89.2019 

z dnia  

29.08.2019r. 

W sprawie skorygowania 

wysokości udziałów w części 

wspólnej nieruchomości 

położonej przy ul. 

Kasztanowej 14 w Pszczewie 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana  

65. Nr XII.90.2019 

z dnia  

29.08.2019r. 

W sprawie skorygowania 

wysokości udziałów w części 

wspólnej nieruchomości 

położonej przy ul. 

Kasztanowej 14  

w Pszczewie 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

66. Nr 

XIII.91.2019 

z dnia  

W sprawie udzielenia z 

budżetu gminy dotacji na 

prace konserwatorskie, 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 
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29.08.2019r. restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru 

zabytków 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. 

Marii Magdaleny  w Pszczewie w dniu 

09.09.2019 roku umowę o przekazaniu 

dotacji celowej na zadanie „Wymiana 

pokrycia dachowego, XVII wiecznego 

kościoła parafialnego p.w. św. Marii 

Magdaleny w Pszczewie”. Wydano na ten cel 

100.000,00zł. 

Uchwała zrealizowana 

67. Nr 

XIII.92.2019 

z dnia  

29.08.2019r. 

Zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

oraz kreślenia wysokości, 

zasad przyznawania i 

wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla 

nauczycieli 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 17.09.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.2342 

Uchwała obowiązująca 

68. Nr 

XIII.93.2019 

z dnia  

29.08.2019r. 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019rok 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

69. Nr 

XIII.94.2019 

z dnia  

29.08.2019r. 

W sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej  

w Pszczewie 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z Zarządem Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pszczewie w dniu 06.09.2019 

roku umowę o udzieleniu pomocy finansowej 

na dofinansowanie zakupu 4 aparatów 

powietrznych oraz  radiotelefonu nasobnego. 

Pomocy finansowej udzielono w  kwocie 

16.243,00zł. Uchwała zrealizowana 

 

70. 

 

Nr 

XIII.95.2019 

z dnia  

29.08.2019r. 

 

W sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Silnej 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z Zarządem Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Silnej w dniu 06.09.2019 roku 

umowę o udzieleniu pomocy finansowej na 

dofinansowanie zakupu 2 aparatów 

powietrznych, piły do cięcia stali i betonu, 4 

par rękawic bojowych.  Pomocy finansowej 

udzielono w kwocie 10.324,00zł. 

Uchwała zrealizowana 

 

71. 

 

Nr 

XIV.96.2019 

z dnia  

29.08.2019r. 

 

W sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej  

w Szarczu 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z Zarządem Ochotniczej Straży 
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Pożarnej w Szarczu w dniu 06.09.2019 roku 

umowę o udzieleniu pomocy finansowej na 

dofinansowanie zakupu dwóch aparatów 

powietrznych. Pomocy finansowej udzielono 

w kwocie  9.000,00zł. 

Uchwała zrealizowana 

 

72. 

 

Nr 

XIV.97.2019 

z dnia  

26.09.2019r. 

 

W sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej 

Powiatowi Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

udzieliła pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Międzyrzeckiego na zadanie pn. „Rozbudowa 

istniejącej sygnalizacji świetlnej przy Szkole 

Podstawowej o detektor prędkości.  

Wydano na ten cel.13.284,00zł. 

Uchwała zrealizowana 

 

73. 

 

Nr 

XIV.98.2019 

z dnia  

26.09.2019 r. 

 

W sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej  

w Pszczewie 

 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały Gmina Pszczew 

zawarła z Zarządem Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pszczewie w dniu 11.10.2019 

roku umowę o udzieleniu pomocy finansowej 

na zakup łodzi ratunkowej. Pomocy 

finansowej udzielono w kwocie 30.000,00zł. 

Uchwała zrealizowana 

74. Nr 

XIV.99.2019 

z dnia  

26.09.2019r. 

W sprawie określenia 

warunków udzielania i 

wysokości stawek 

procentowych bonifikaty od 

opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych   na 

cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 25.10.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.2713 

Uchwała obowiązująca 

 

75. 

 

Nr 

XIV.100.2019 

z dnia  

26.09.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego wraz  

z przynależnościami i 

udziałem w gruncie oraz 

części wspólnych 

nieruchomości na rzecz 

najemcy 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji 

76. Nr 

XIV.101.2019 

z dnia  

26.09.2019 r. 

W sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na terenie 

gminy Pszczew oraz 

zwolnień z tego podatku 

Uchwała została przekazana do RIO Zielona 

Góra w trybie nadzoru i weszła w życie z 

dniem 25.10.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.2714 

Uchwała obowiązująca 

77. Nr 

XIV.102.2019 

z dnia  

26.09.2019 r. 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 
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naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

78. Nr 

XIV.103.2019 

z dnia  

26.09.2019 r. 

W sprawie utworzenia 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Pszczewie 

oraz nadania statutu 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 25.10.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.2715 

Uchwała obowiązująca od dnia 1.01.2020  

79. Nr 

XIV.104.2019 

z dnia  

26.09.2019 r. 

W sprawie uzupełnienia 

składu Komisji Rewizyjnej 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała obowiązująca  

80. Nr 

XIV.105.2019 

z dnia  

26.09.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż części 

nieruchomości 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

81. Nr 

XV.106.2019 

z dnia  

07.11.2019 r. 

W sprawie ustalenia wstępnej 

lokalizacji przystanku 

komunikacyjnego przy 

drodze powiatowej 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała obowiązująca 

82. Nr 

XV.107.2019 

z dnia  

07.11.2019 r. 

W sprawie zaliczenia drogi 

do kategorii dróg gminnych 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 06.12.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.3051 

Uchwała zrealizowana 

83. Nr 

XV.108.2019 

z dnia  

07.11.2019 r. 

W sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych 

mieszkańców Gminy 

Pszczew 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 06.12.2019r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.3052 

Uchwała obowiązująca 

84. Nr 

XV.109.2019 

z dnia  

07.11.2019 r. 

W sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie przez Gminę 

Pszczew prawa własności 

nieruchomości gruntowej 

stanowiących działki nr 

2109/7 oraz 2109/5, 

położonych w obrębie 

ewidencyjnym Świechocin 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte 

na mienie Gminy. Uchwała została 

zrealizowana. 

 

85. Nr 

XV.110.2019 

z dnia  

07.11.2019 r. 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 r. 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

 

86. Nr 

XVI.111.2019 

Uchwała budżetowa Gminy 

Pszczew na 2020 rok 

Uchwała w trybie nadzoru została 

przekazana do RIO Zielona Góra  i została 
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z dnia  

19.12.2019 r. 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  

Województwa  Lubuskiego w dniu 

22.01.2020r. pod poz.259 

87. Nr 

XVI.112.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

W sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Pszczew 

na lata 2020-2030 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

 

88. Nr 

XVI.113.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

W sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020  

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

 

89. Nr 

XVI.114.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

W sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2020-2022 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

 

90. Nr 

XVI.115.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

W sprawie ustalenia stawki 

dotacji przedmiotowej do 1 

m2 powierzchni użytkowej 

lokalu socjalnego na rzecz 

samorządowego zakładu 

budżetowego 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia.  

91. Nr 

XVI.116.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

W sprawie ustalenia dopłat 

do taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

Pszczew na rok 2020 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

92. Nr 

XVI.117.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

W sprawie ustalenia stawki 

dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu 

budżetowego 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

93. Nr 

XVI.118.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

Zmieniająca uchwałę w 

sprawie powołania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Pszczewie z Środowiskowym 

Domem Samopomocy 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 23.01.2020r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.73 

Uchwała obowiązująca 

94. Nr 

XVI.119.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

W sprawie nadania statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pszczewie 

Uchwała została przekazana Wojewodzie 

Lubuskiemu w trybie nadzoru i weszła w 

życie z dniem 23.01.2020r.,  czyli 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego,  pod poz.74 

Statut OPS obowiązujący od 1.01.2020r. 

95. Nr 

XVI.120.2019 

z dnia  

19.12.2019 r. 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

96. Nr 

XVI.121.2019 

W sprawie zmian 

wieloletniej prognozy 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 



77 
 

z dnia  

19.12.2019 r. 

finansowej Gminy Pszczew 

na lata 2019-2030I 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

97. Nr 

XVII.122.2019 

z dnia  

30.12.2019 r. 

W sprawie przyjęcia 

Programu zapobiegania 

problemom zdrowia 

psychicznego w rodzinie i w 

środowisku 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała obowiązująca 

98. Nr 

XVII.123.2019 

z dnia  

30.12.2019 r. 

W sprawie ustalenia 

wydatków niewygasających 

z upływem roku 

budżetowego 2019 oraz 

planu finansowego tych 

wydatków 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

99. Nr 

XVII.124.2019 

z dnia  

30.12.2019 r. 

W sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na 2019 rok 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. Zmiany zostały 

przekazane do wydziałów i jednostek,  oraz 

naniesione do programów użytkowych celem 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków 

budżetu gminy. Uchwała  została 

zrealizowana. 

100. Nr 

XVII.125.2019 

z dnia  

30.12.2019 r. 

W sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Gminy oraz 

planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy 

Pszczew na 2020 rok 

Uchwała została przekazana do Wojewody 

Lubuskiego w trybie nadzoru  i weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Rozdział 6. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

 

 W 2019 roku Gmina Pszczew kontynuowała podjętą w ubiegłych latach współpracę  

z innymi społecznościami samorządowymi, w  ramach której: 

 

• jest gminą członkowską  Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych w Poznaniu  –  na mocy uchwały Nr XVII.11.1996 Rady Gminy  Pszczew  

z dnia 29.02.1996r. ; 

 

• należy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "PRO EUROPA VIADRINA" 

–  na mocy uchwały Nr XXVII/211/01 Rady Gminy  Pszczew z dnia 01.03.2001r.; 

 

• jest gminą członkowską  Związku Gmin  Wiejskich RP – na mocy uchwały  

Nr IX/75/03 Rady Gminy  Pszczew z dnia 04.09.2003r.; 

 

• należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra-Warta” – na mocy uchwały 

Nr XXVII/163/09 z dnia 27.08.2009r.; 

 

• należy do Stowarzyszenia LGD „Brama Lubuska” – na mocy  uchwały Nr 

XXXIII/197/09 RG z dnia 29.12.2009r.; 

 

• jest członkiem Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego; 
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• prowadzi współpracę partnerską z Gminą LETSCHIN - na mocy podpisanego dnia  

11 kwietnia 2002 roku dokumentu partnerstwa  gminy Letschin (Republika Federalna 

Niemiec) z Gminą Pszczew (Rzeczypospolita Polska), w którym wybrani reprezentanci obu 

gmin uroczyście oświadczyli i potwierdzili wolę wspólnego partnerstwa.  

Hasłem i dewizą partnerskiej współpracy jest ścisła wymiana doświadczeń  

we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie zaś w sektorze kulturalnym, sportowym, 

wymiany grup młodzieży, ochrony przeciwpożarowej. Na dowód zawarcia i podpisania 

partnerskiej współpracy między gminami, umieszczone zostały na terenie obu gmin tablice 

informacyjne. 

 

Podsumowanie 

 

 W 2019 roku Gmina Pszczew realizowała wszystkie zadania własne oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaspakajając zbiorowe potrzeby wspólnoty, 

efektywnie gospodarowano nieruchomościami, dokonując wielu remontów zasobów 

komunalnych, chroniono środowisko, dbano o czystość – w tym celu zakupiono zamiatarkę – 

oraz poprawiano stan techniczny infrastruktury drogowej. Poprzez wykonanie nowych studni 

głębinowych usprawniano działanie gminnego wodociągu, modernizowano infrastrukturę 

kanalizacyjną i oświetleniową, gospodarowano odpadami komunalnymi. Poszukiwano 

operatorów sieci komórkowych w celu budowy nadajników na obszarach, do których nie 

dociera sygnał GSM, efektem czego było wydanie warunków budowy dla trzech wież 

nadawczych. Realizowano programy chroniące zdrowie mieszkańców oraz zadania z zakresu 

pomocy społecznej, wsparcia rodziny, seniorów i osób niepełnosprawnych. Bardzo istotnym 

obszarem działalności samorządu gminnego jest edukacja. Gmina jako organ prowadzący 

stara się stwarzać jak najlepsze warunki przedszkolakom oraz uczniom szkoły podstawowej,  

a uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów obejmuje wsparciem stypendialnym. 

Gmina Pszczew utworzyła i dotuje instytucję kultury, która, zaspakajając potrzeby 

mieszkańców, prowadzi bibliotekę, kino, muzeum, wspiera amatorski ruch artystyczny, 

organizuje zajęcia kulturalno-artystyczne oraz imprezy i wydarzenia środowiskowe. Zarówno 

w Pszczewie, jak i sołectwach funkcjonują boiska sportowe, place zabaw i siłownie 

plenerowe. Ponadto mieszkańcy mogą korzystać z obiektów sportowych „Orlik”, kompleksu 

rekreacyjnego przy ul. Szarzeckiej i plaży komunalnej. W 2019 roku zakończono budowę 

pełnowymiarowej hali sportowej z siłownią i salką fitness, którą uruchomiono w ostatnim 

kwartale minionego roku, znacznie poszerzając ofertę sportową i rekreacyjną zarówno  

dla społeczności szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców. Na terenie gminy działają 

stowarzyszenia sportowe. Dla lokalnych sprzedawców i mieszkańców utrzymuje się 

bezpieczne, łatwo dostępne miejsce targowe na Placu Magdaleńskim, gdzie zainstalowano 

monitoring obejmujący również Rynek. W trosce o bezpieczeństwo obywateli i mienia gmina 

wspiera i współpracuje z policją, służbami ratunkowymi, medycznymi, Zarządem Dróg 

Powiatowych oraz lokalnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Upowszechniając 

idee samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, gmina utrzymuje, poprawia stan 

techniczny i doposaża świetlice wiejskie, by stwarzać mieszkańcom warunki do integracji  

i podejmowania wspólnych inicjatyw. Ponadto Urząd Gminy oraz gminne jednostki 

organizacyjne prowadzą na wielu płaszczyznach wieloaspektową promocję Gminy Pszczew. 
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Realizacja zadań znalazła swoje oparcie w stabilnych finansach, co osiągnięto, m.in.  

w wyniku przestrzegania racjonalnego dokonywania wydatków budżetowych. Kreowanie 

podobnej polityki finansowej w dłuższej perspektywie pozwoli Gminie Pszczew na 

swobodny, zrównoważony rozwój.      

 

 

 

Wójt Gminy Pszczew 

Józef Piotrowski 

 

 


