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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 

2020.   

 Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim, realizację polityk, programów  

i strategii, uchwał rady gminy i budżetu gminy za rok 2020.  

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 ma status gminy wiejskiej. Położona jest   

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

od Międzyrzecza. Gminę tworzy 12 sołectw: Stołuń, Świechocin, Zielomyśl, Szarcz, Stoki, 

Policko, Pszczew, Nowe Gorzycko, Rańsko, Borowy Młyn, Silna oraz Janowo.   

Usytuowanie gminy w polodowcowej rynnie jeziornej, otoczonej pagórkami, wśród terenów 

leśnych stwarza warunki sprzyjające rozwojowi turystyki, szczególnie w obszarze 

Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.  

 

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. Stanowią go łódź, nad nią infuła   

i pastorał barwy żółtozłotej 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.   



5  

  

 

 

 
 

  

• 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 2020 roku, w dwunastu obszarach dziedzinowych.  

  

 1.1.  Jednostki organizacyjne Gminy  
  

 W Gminie w 2020 roku funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:  

  

1/ Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie  

2/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie  

3/ Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszczewie  

4/ Przedszkole Samorządowe im. Pszczółki Mai w Pszczewie  

5/ Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie 

6/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie  

 

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

  

  

Nazwa jednostki  

  

Dochody  Przychody  Wydatki  Koszty  

Zakład Usług Komunalnych  x 4.124.783,10 x 4.182.365,84 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
79.656,12 x 

 
1.906.538,89 x 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 

Kopernika  

 

152.853,1 

x 
 5.182.160,48 x 

Przedszkole Samorządowe  
57.378,61 x 

 
 

1.170.514,07 

              
x 

 

Gminny Ośrodek Kultury  x 1.115.655,55 x 1.121.585,54 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Pszczewie 
  674.990,70  

  

  

 1.2. Mieszkańcy gminy  
  

 

W odniesieniu do roku 2019 liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 24 osoby  

i na koniec 2020 roku wynosiła: 4128 osób w tym 2136 kobiet i 1996 mężczyzn zameldowanych 

na pobyt stały. 

- mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) – 695 osób co stanowi: 16,83 % 

- mieszkańcy w wieku produkcyjnym (15 – 60 lat) – 2487 osób co stanowi: 60,25 % 

- mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym  (61+) – 946 osób co stanowi: 22,92 %  
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- urodzenia 43 w tym 22 dziewczynek i 21 chłopców. 

- zgonów 50 w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn.  

Przyrost naturalny był ujemny o 16,28 %. 

 

  

 Na koniec grudnia 2020 roku  liczba bezrobotnych ogółem wynosiła 141 osób, w tym 93 kobiet, 

a strukturę bezrobotnych, przedstawia poniższa tabela:  

  

  
Struktura bezrobotnych na koniec grudnia 2020r.   

ogółem  z prawem do 

zasiłku  
do 30 roku życia  powyżej 50 roku 

życia  
długotrwałe 

bezrobocie  
bez kwalifikacji 

zawodowych  

  

  
141  

  

ogółem  

w tym 

kobiety  
  

ogółem  

w tym 

kobiety  
  

ogółem  

w tym 

kobiety  
  

ogółem  

w tym 

kobiety  
  

ogółem  

w tym 

kobiety  

  
36  

  

  
21 

  
38  

  
29  

  
29 

  
9  

  
62  

  
48  

  
60  

  
45  

 

  

Na koniec grudnia 2020 roku liczba bezrobotnych w powiecie międzyrzeckim wynosiła ogółem 

1.928 osoby, co oznacza,  iż  w Gminie Pszczew liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

stanowiła 7,30% 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 2020 roku: 

• Po raz drugi na Rynku w Pszczewie stacjonował ambulans Fundacji Ronalda  

McDonalda. Podczas jednodniowej akcji wykonano badania profilaktyczne USG wśród 

dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu 

profilaktycznego „Nie nowotworom u dzieci”. Badania ultrasonograficzne wykonano 

u 33 chłopców i 36 dziewczynek. U wszystkich dzieci wykonano USG jamy brzusznej  

i USG tarczycy, a u chłopców również USG jąder. Łączny koszt badań  

to 4.899zł, koszt pojedynczego to 71zł. Ponadto w ramach tej akcji sfinansowano  

1 nocleg dla 3 osób (kierowca oraz 2 lekarzy), a także obiad dla obsługi ambulansu  

i wolontariuszy (630zł). 

• Zakupiono defibrylator z torbą i elektrodami pediatrycznymi wraz z tabliczką 

(schematem postępowania) oraz szafką do zamontowania na zewnątrz. Łączny koszt to 

7.026,63zł. Defibrylator został zainstalowany na budynku Urzędu na Rynku 

w Pszczewie. 

• Sfinansowano zakup środków opatrunkowych oraz sprzętu medycznego do szkolnych 

apteczek w Szkole Podstawowej (700 zł) oraz zakupiono szczoteczki i żel 

z aminofluorkami Elmex w celu przeprowadzenia grupowej profilaktyki przeciwko 

próchnicy. Wydano na ten cel 1.035zł. Szczotkowanie odbywało się dwukrotnie  

w ciągu roku i uczestniczyło w nim od 264 – 268 uczniów z klas I-VI szkoły 
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podstawowej (rozbieżność wynika z migracji uczniów oraz przełomu roku szkolnego). 

Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa od marca uczniowie przeszli  

na nauczenie zdalne. Po wakacjach, po powrocie do szkoły profilaktyka fluorkowa 

została zawieszona (brak jednoznacznej opinii ministra zdrowia oraz sprzeczne 

rekomendacje konsultantów medycyny szkolnej). 

• trzykrotnie stacjonował krwiobus w Pszczewie.  W akcjach uczestniczyły średnio 15 

krwiodawców, którzy łącznie oddali ponad 16 litrów krwi. Sfinansowano koszty 

obiadów dla obsługi krwiobusu i posiłków regeneracyjnych dla krwiodawców (łącznie 

wydano 1.225,44zł). 

• Przygotowano 29 paczek świątecznych dla emerytów (1.879,81zł) oraz zakupiono 

mandarynki i ręczniki dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Szarczu (1.500zł).  

• Sfinansowano zakup materiału do szycia maseczek. Przeznaczono na ten cel 572,50zł. 

• Przeprowadzono w Pszczewie bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet – 

pięciokrotnie stacjonował mammobus na Rynku w Pszczewie. Przebadało się łącznie 

179 Pań. 

• Udzielono wsparcia finansowego dla Powiatu Międzyrzeckiego w formie dotacji celowej 

na zakup automatycznej myjni do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu  

lub kolonoskopu z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego. Wsparcia udzielono 

w kwocie 25.000,00zł. 

 

 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku,  22 podmioty posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wpłynęły  

3 zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu. W  przypadku jednej osoby sąd wydał 

orzeczenie o przymusowym leczeniu.  W przypadku dwóch pozostałych osób, po uzyskaniu 

opinii lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień w przedmiocie ustalenia 

uzależnienia od alkoholu i wskazania odpowiedniej placówki lecznictwa odwykowego  Gminna 

Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła do sądu  

w Międzyrzeczu wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. 

  

    

 1.4. Pomoc społeczna  
 

 1.4.1.  Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie 

(OPS) realizował zadania własne i zlecone gminie.  

Najczęściej występujące powody przyznawania pomocy przez OPS to:  

- długotrwała lub ciężka choroba - 103 rodziny;  
- niepełnosprawność - 95 rodzin; 
- ubóstwo - 54 rodziny; 
- bezrobocie - 44 rodziny;  
- alkoholizm - 21 rodzin; 



9  

  

-  potrzeba ochrony macierzyństwa - 23 rodziny;  
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego - 14 rodzin.  

 
Świadczenia pieniężne:  

 
Zasiłek stały - tą formą pomocy objęto 22 rodziny, wypłacono 241 świadczeń. 

1. Zasiłek okresowy - z tej formy pomocy skorzystało 37 rodzin; wypłacono 124 

świadczenia. Najczęstszy powód przyznania zasiłków okresowych był następujący: 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność.  

2. Zasiłek celowy - tą formą pomocy objęto 90 rodzin, w tym 64 rodziny otrzymały zasiłki 

celowe specjalne. Powyższe zasiłki najczęściej były przyznawane na zakup opału, leki  

i leczenie oraz odzieży.  

3. W ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 64 rodziny otrzymały zasiłki celowe na zakup 

żywności. Wypłacono 343 świadczenia. 
 
       Świadczenia niepieniężne:  

 
1. Zapewnienie gorącego posiłku realizowane poprzez finansowanie posiłków (pełnych 

obiadów), w:  
– stołówkach szkolnych dla 21 dzieci i uczniów;  
– dla 10 osób dorosłych – posiłki przygotowywane przez stołówkę zewnętrzną,  
w tym 3 dzieci otrzymała pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

2. Osobom pobierającym zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym, OPS opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tym 

ubezpieczeniem objęte są 22 osoby.  

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano również 8 osobom skierowanym do CIS w 

ramach projektu 7.1 "Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pszczew".  

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – pomocą w formie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych ze środków gminy  

w rozdziale 85228 objęto 8 osób; 

5. Domy pomocy społecznej – ośrodek ponosił odpłatność za 5 osób przebywających  

w domach pomocy poza terenem gminy. 

6. Praca socjalna – pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 155 rodzinom,  

w tym wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 49 rodzin, a w oparciu o kontrakt socjalny  

12 rodzin. 

7. Asystent rodziny – 24 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi otrzymało 

wsparcie asystenta rodziny. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie zatrudnionych 

było 2 asystentów rodziny.  

8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (dotyczy wyłącznie osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności). Ogółem różnorodną formą 

pomocy objęto 95 rodziny osób niepełnosprawnych. 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.  
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Realizowane projekty:  

 

1.   projekt 7.5. "Rozwój jakości usług społecznych na terenie gminy Pszczew"  

Wsparcie opiekunów faktycznych  

1) poradnictwo psychologiczne skierowane do 5 rodzin;  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania:  

1) Usługi opiekuńcze świadczone przez 2 opiekunki dla 9 osób;  

2) Usługi opiekuńcze specjalistyczne w formie asystenta osoby niepełnosprawnej:  

dla 3 rodzin.  

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

4) Usługi opiekuńcze specjalistyczne logopedyczne: dla 5 osób niepełnosprawnych;  

5) Usługi opiekuńcze specjalistyczne rehabilitacyjne: dla 12 osób niepełnosprawnych.  

Usługi wspierania rodziny: 

1) Dyżur konsultanta ds. przemocy w rodzinie: skorzystało 6 rodzin.  

2) Dyżur psychologa: skorzystało 13 rodzin.  

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

odbyło się 1 spotkanie.  

Pozostałe usługi świadczone na rzecz niesamodzielnych i niepełnosprawnych uczestników 

projektu:  

1) Taxi Społeczne;  

2) Lotna Brygada techniczno-remontowa.  

 

W ramach projektu 7.5.  funkcjonuje również Klub Seniora. Seniorzy wzięli udział  

w następujących spotkaniach i zajęciach:  

· spotkania z następującymi lekarzami (odbyły się 3 spotkania): lekarzem ds. 

wewnętrznych, ginekologiem oraz laryngologiem: ogółem skorzystało 23 Seniorów;  

· Seniorzy skorzystali z poradnictwa psychologa: ogółem skorzystało 36 Seniorów;  

· Seniorzy skorzystali z zajęć gimnastycznych (część zajęć odbywała się na Hali 

Sportowej w Pszczewie): ogółem skorzystało 43 Seniorów;  

· Spotkania z dietetykiem: ogółem skorzystało 15 osób w 2 spotkaniach;  

· Zajęcia z rękodzieła: ogółem skorzystało 22 Seniorów;  

· Poradnictwo prawne: ogółem skorzystało 25 Seniorów;  

· Wyjście do kina: 1 seans filmowy;  

· Wyjazdy na basen: 3 wyjazdy do Międzyrzecza.  

W lipcu oraz we wrześniu zorganizowano spotkania integracyjne Seniorów. W miesiącu 

sierpniu zorganizowano spektakl teatralny pod tytułem "Trzy świnki". Seniorzy mogli przyjść 

na spektakl z wnukami. W miesiącu wrześniu Seniorzy uczestniczyli w plenerze malarskim 

oraz warsztatach malarskich w ramach projektu "Utrwalanie więzi polsko-niemieckiej poprzez 

spotkania Seniorów i Artystów z Gminy Pszczew i Letschin". Dodatkowo w ramach zajęć w 

Klubie Seniora prowadzone są warsztaty kulinarne oraz zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

Klub Seniora w Pszczewie współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – nowym 

stowarzyszeniem powstałym z inicjatywy Seniorów.  

 

2.   projekt  7.1. "Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pszczew"  

realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2021 r. Działania projektowe skierowane były do 10 

mieszkańców Gminy Pszczew. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie jako Lider projektu 

zrealizował następujące zadania:  
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1) Praca socjalna;  

2) Świadczenia pieniężne dla uczestników projektu w kwocie ogółem 12.000,00 zł.  

Partnerem tego Projektu była Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, która realizowała 

zadanie pod nazwą Aktywna Integracja.  

 

3. projekt 2.5. "Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Pszczewie"  

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie realizował 2 zadanie projektowe:  

Realizacja pracy socjalnej i usług według przyjętego przez OPS nowego modelu organizacyjnego, 

monitoring oraz końcowa ocena. W związku z realizowanym projektem od 01.01.2020 r.  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie pracuje ogółem 4 pracowników socjalnych  

oraz funkcjonują 4 zespoły: ds. pierwszego kontaktu, ds. pracy socjalnej, ds. usług  

oraz ds. świadczeń przyznanych decyzją. Odbyło się 8 szkoleń dla pracowników socjalnych: 

„Zmiany w ustawie o pomocy społecznej pod kątem nowego systemu pracy w ośrodkach pomocy 

społecznej”, „Profesjonalne usługi  opiekuńcze i usługi specjalistyczne”, „Superwizja pracy 

socjalnej”, „Praca socjalna – najlepsze praktyki”, „Profilaktyka wypalenia  zawodowego, techniki 

radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym”, „Terapia Skoncentrowana  

na Rozwiązaniach w pracy socjalnej” oraz „Wieloaspektowy problem bezpieczeństwa pracy  

pracownika socjalnego”. 

 

4.  projekt „Utrwalanie więzi polsko-niemieckiej poprzez spotkania Seniorów i Artystów  

z Gminy Pszczew i Letschin" w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie  

PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 

2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Zorganizowano plener malarski w terminie od 21 do 28 września 2020 r. W plenerze wzięło udział 

17 malarzy, w tym 5 z Niemiec. Odbyły się również warsztaty malarskie dla 20 Seniorów (w tym: 

10 Seniorów z Letschin). Podczas pleneru miało miejsce wiele wydarzeń towarzyszących. 

24.09.2020 r. Halina Jankowska – malarka zaoferowała nam „kąpiel”  

w dźwiękach gongów, mis tybetańskich i dzwoneczków. A dźwięki takie mają charakter 

terapeutyczny: wyciszają umysł, łagodzą napięcia nerwowe, leczą schorzenia serca różnego 

pochodzenia oraz zwiększają świadomość siebie. 25.09.2020 r. gmina Pszczew gościła 10 

Seniorów z Letschin. W tym dniu odbyły się warsztaty malarskie dla Seniorów z gminy Pszczew 

oraz Letschin. W godzinach popołudniowych odbyła się wystawa malarska Gabrysi Elias – 

pięcioletniejletniej dziewczynki – mieszkanki Radgoszczy, a po wystawie warsztaty malarskie dla 

dzieci. Zwieńczeniem pracy malarzy była wystawa poplenerowa, która odbyła się 26.09.2020 r.  

Z plenerem malarskim związane jest jeszcze jedno ważne wydarzenie. Wkrótce w Mniszkach –  

w gminie Międzychód odbędzie się wystawa pod nazwą Oczami Leona Prauzińskiego – artysty  

i powstańca wielkopolskiego, złożona z prac malarstwa monochromatycznego autorstwa Danuty 

Krüger. 

 

5.  projekt grantowy: „Budujemy równe szanse dla dzieci w gminie Pszczew. Robotyka  

i programowanie na klockach Lego formą zagospodarowania czasu wolnego” 

 

Partnerami projektu były trzy lokalne organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Stoki Przyjazna 

Wieś 2011, Stowarzyszenie Świechocin 2011 oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku „Bezgraniczni”. 

Projekt został zrealizowany w ramach programu dobrosąsiedzkiego "WzMOCnij Swoje 
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Otoczenie", prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.  

Głównym celem inicjatywy było wyrównanie szans w dostępie do zajęć pozalekcyjnych  

z dziedziny robotyki i programowania dla dzieci z obszarów wiejskich gminy Pszczew,  

w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z ograniczonymi 

możliwościami finansowymi. Poprzez organizację zajęć w każdym sołectwie dzieci mogły spędzić 

czas wolny w kreatywny i kształcący sposób. Celem szczegółowym projektu było nauczenie dzieci 

podstaw robotyki oraz programowania z wykorzystaniem klocków Lego. W początkowych 

założeniach zajęcia miały mieć charakter stacjonarny i odbywać się w salach lub świetlicach 

wiejskich w 12 sołectwach gminy Pszczew. Niestety, ze względu na bezpieczeństwo  

oraz procedury związane z epidemią COVID-19 spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2,  

nie mogliśmy zrealizować naszego projektu stacjonarnie. Zajęcia zostały zorganizowane online,  

w następujący sposób:  

1. we współpracy z sołtysami odbyła się rekrutacja dzieci, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń;  

2. do dzieci zostały przywiezione – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – zestawy klocków LEGO 

do nauki robotyki oraz programowania;  

3. przez 5 kolejnych dni na adres mailowy rodzica przesyłane były linki z lekcjami zdalnymi.  

Dodatkowo w ramach realizowanego projektu zakupiono zestawy robotów, które będą  

w przyszłości wykorzystane podczas stacjonarnych zajęć w salach i świetlicach wiejskich sołectw 

gminy Pszczew.  

 

 

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w gminie Pszczew  

 1.     Skład Zespołu: 

- Emilia Frąckowiak – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,  

- Czesław Brzeziński – przewodniczący Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych,  

- Liliana Dyszkant – pedagog w szkole podstawowej,  

- Stanisław Klich – proboszcz parafii,  

- Bartosz Kopij – policjant,  

- Andrzej Kozdra – kurator zawodowy Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu,  

- Jolanta Minge – dyrektor Samorządowego Przedszkola,  
- Roma Pawłowska – pracownik socjalny OPS,  
- Jakub Stępień – policjant,  
- Marzena Szulczyk – starszy specjalista pracy socjalnej OPS,  
- Agnieszka Włodarczyk – psycholog.  

W roku 2020 roku prowadzonych było 11 spraw związanych z przemocą w rodzinie. Procedura 

Niebieskiej Karty została wszczęta przez następujące podmioty:  

· Policję – założonych 7 Niebieskich Kart;  

· Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie – założone 4 Niebieskie Karty;  

· Oświata – 0 założonych Niebieskich Kart;  

· Służba zdrowia – 0 założonych Niebieskich Kart.  

Z 11 rodzinami prowadzona była praca mająca na celu rozwiązanie trudnej sytuacji  

w rodzinie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzone były 4 sprawy związane  

z przemocą w rodzinie. W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Pszczewie. Z każdego posiedzenia sporządzany był protokół z listą obecności. W roku 2020 
odbywały się również posiedzenia grup roboczych. W roku 2020 roku wpłynęło  

do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 5 Niebieskich Kart, a Zespół 

Interdyscyplinarny podjął decyzję o zamknięciu 8 Niebieskich Kart. Wszystkie osoby dotknięte 
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przemocą otrzymały Niebieskie Karty – B oraz wykaz adresów instytucji pomagających. Do 

Sądu Rodzinnego skierowano 2 wnioski o wgląd w sytuację dziecka. Ofiary przemocy 

korzystały ze wsparcia konsultanta ds. przemocy w rodzinie. Z porad konsultanta ds. przemocy 

w rodzinie korzystały również osoby podejrzane o stosowanie przemocy. Konsultant ds. 
przemocy udzielał ponadto poradnictwa pracownikom Ośrodka Pomocy Rodzinie, członkom 

Zespołu Interdyscyplinarnego, współpracował i wspierał podmioty uprawnione do zakładania 

Niebieskich Kart oraz uczestniczyła w grupach roboczych. W roku 2020 udzielił 30 konsultacji  

z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz 3 konsultacje z osobami stosującymi 
przemoc. Dodatkowo współpracował w przygotowaniu kampanii "Białej Wstążki"  

i "Pomarańczowej wstążki". Zgłosił 2 wnioski do Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty 

Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" do Ogólnopolskiego Konkursu Wyróżnienia 

"Białej Wstążki" w kategorii służby policji, dokonał konsultacji z przedstawicielem kapituły 
konkursu w zakresie wysłanych zgłoszeń dzielnicowych Pszczew, KPP Międzyrzecz – mł. 

aspiranta Bartosza Kopija, Jakuba Stępnia. Uczestniczył w uroczystej gali on-line w związku  

z przyznaniem Wyróżnień "Białej Wstążki" dla wymienionych funkcjonariuszy policji. Pełnił 

dyżur telefoniczny i mailowy od 25 listopada 2020 roku do 10 grudnia 2020 roku w ramach 16 
Dni Przeciwko Przemocy. Uczestniczył również w pracach i analizach w zakresie aktualnych 

przepisów, rozporządzeń i doświadczeń w zakresie przemocy, poszukiwania jak najlepszych, 

skutecznych form pomocy w tym zakresie, szacowania strat, oczekiwań i potrzeb w lokalnym 

środowisku.  
 

Zadania  zlecone   

• Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego: 1 osoba przez 10 miesięcy.   

• Karta Dużej Rodziny – wydano 22 nowe karty, w tym 5 kart elektronicznych, łącznie 

dla 11 rodzin.  

 

 

Potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie w opinii kierownika: 

1) zakup lub możliwość korzystania z samochodu służbowego, który będzie wykorzystywany 

przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie do realizacji zadań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej; 

2) dalsze zatrudnienie konsultanta ds. przemocy w rodzinie w ramach Punktu Konsultacyjnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – W Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w 

Rodzinie wspieramy osoby doznające przemocy, gdzie  uczymy, jak zadbać o własne 

bezpieczeństwo, w tym sporządzamy wspólnie indywidualny plan bezpieczeństwa, na 

bieżąco rozwiązujemy wszelkie kwestie z zakresu przemocy, pod kątem przepisów 

prawnych  dotyczących przemocy, sposobów rozwiązań istniejących problemów. Poza tym 

wraz z innymi specjalistami dajemy moc i wsparcie i uświadamiamy, że przemoc jest 

przestępstwem. Przemocy mówimy stanowcze NIE! 

3) utworzenie Dziennego Domu Wsparcia dla Seniorów. 
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1.4.2.   Środowiskowy Dom Samopomocy   

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie z dniem 01.01.2020 r. funkcjonuje jako 

samodzielna jednostka budżetowa gminy. Placówka została wyodrębniona ze struktur Ośrodka 

Pomocy Społecznej na mocy Uchwały Nr XIV.103.2019 Rady Gminy Pszczew  

z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Pszczewie oraz nadania statutu. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A  

(5 miejsc), dla osób z niepełnosprawnością intelektualna typ B (19 miejsc) i dla osób  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami sprzężonymi typ D (6 miejsc).  

 

Wszystkie miejsca są wykorzystane według zapotrzebowania.  W oparciu o Program 

Naprawczy na lata 2019-2022, dom stara się o zgodę Wojewody na powiększenie liczby miejsc, 

bowiem na chwilę obecną wydanych zostało 31 decyzji kierujących do placówki. Diagnoza 

środowiska pozwala na stwierdzenie, iż w środowisku lokalnym są osoby, które 

kwalifikowałyby się do udziału w zajęciach jednostki.. 

 Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w ŚDS zatrudnionych jest 10 pracowników  

(7,75 etatu, w tym w skład zespołu wchodzi 5,5 etatu).  

 W skład Zespołu Wspierająco – Aktywizującego wchodzą:  

• Terapeuta – 1 etat, 

• Opiekun – ¼ etatu, 

• Opiekun –  ¾  etat, 

• Pedagog – 1 etat, 

• Terapeuta zajęciowy ( kierownik) – liczony w 1/2 etatu, 

• Terapeuta zajęciowy – 1 etat 

• Fizjoterapeuta – 1 etat 

Stanowiska pomocnicze i obsługi: 

• Kierownik – 1 etat, 

• Księgowa – ¼ etatu, 

• Inspektor ds. kadrowo-płacowych – ¼ etatu, 

• Kierowca – ¾ etatu, 

• Sprzątaczka – ¼ etatu 

• Pomoc administracyjna – ¼ etatu, 

 

Celem zapewnienia potrzeb uczestników oraz ciągłości zajęć w placówce usługi świadczą 

specjaliści na umowę-zlecenie:  

• Drugi kierowca z uprawnieniami –  w razie potrzeb, 

• Psycholog – do 25 godz. miesięcznie. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką w pełni finansowaną z budżetu Wojewody. 

Łączny plan wydatków budżetu dla ŚDS w Pszczewie na 2020 r. wynosił 675.063,00 zł,  

a wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 674.990,70 zł, co stanowi 99,99 % planu 

finansowego.  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie świadczy usługi specjalistyczne w formie 

pobytu dziennego od poniedziałku do piątku, w czym 6 godzin dziennie przeznacza się  

na zajęcia z uczestnikami. Usługi świadczone są w formie zajęć grupowych i indywidualnych 

poprzez: 

• działania aktywizująco-wspierające w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym: 

- trening kulinarny i zdrowego stylu życia, od czerwca posiłki zapewniane są  

w formie cateringu  

- wdrażanie do korzystania ze sprzętu gospodarstwa domowego, 

- trening higieniczny, 

- trening dbałości o wygląd zewnętrzny i własny wizerunek, 

- trening budżetowy, 

• działania mające na celu nabycie i utrwalenie umiejętności interpersonalnych  

i społecznych: 

- zajęcia kształtujące umiejętność rozwiązywania problemów, 

- wzmacnianie poczucia integracji z grupą oraz rozwijanie umiejętności kontaktowania 

się z drugą osoba,  

- wdrażanie alternatywnych metod komunikacji, 

- wdrażanie i rozwijanie umiejętności kontaktowania się za pośrednictwem 

multimedialnym, 

• trening umiejętności samodzielnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej, 

publicznej: 

- trening przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

• spotkania z członkami rodzin i osobami bliskimi, 

- kształtowanie poprawnych zachowań i relacji międzyludzkich w urzędach, ośrodkach  

i instytucjach, 

- treningi zwiększające poczucie własnej wartości i samooceny, 

• działania zmierzające do umiejętności aktywnego i racjonalnego gospodarowania 

czasem wolnym: 

- trening w pracowni komputerowej, 

- treningi w pracowni techniczno-stolarskiej, 

- treningi aktywizujące w pracowni plastycznej, 

- biblioterapię, 

- prace w zespole redakcyjnym dwumiesięcznika „MiszMasz”, 

- zajęcia teatralne, 

- śpiew grupowy i indywidualny, 

- treningi aktywizujące i wdrażające do pracy zespołowej, przygotowujące  

do aktywizacji zawodowej, 

• wsparcie i funkcjonowanie w środowisku: 

- monitorowanie i pomoc w rozwiązywaniu spraw bytowych, 
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- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego, 

- współpraca z instytucjami w celu umocnienia pożądanych efektów, 

- pomoc w dostępie i dotarciu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, urzędów  

i instytucji pomocowych, 

• działania mające na celu poprawę sprawności ogólnej i aktywności fizycznej  

- choreoterapia, rytmika, relaksacja,  

- gimnastyka poranna, 

- rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia, 

- masaż leczniczy, 

• terapię logopedyczną, 

• zajęcia stymulacji sensorycznej, 

• zajęcia z psychologiem, 

• zajęcia rewalidacyjne, 

• zajęcia resocjalizacyjne, 

• zajęcia z zakresu hortiterapii – terapiia ogrodem. 

 

 

 

Zajęcia realizowane są w pracowniach  

• kulinarnej – od połowy roku zawieszonej ze względu na zalecenia zawarte  

w procedurach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID- 19 

• jadalni, 

• sali ogólnej i sali spotkań, 

• sali plastycznej, 

• sali technicznej, 

• sali komputerowej, 

• sali rehabilitacyjno-sensorycznej. 

Jednostka dostosowała pomieszczenia do wymogów, standardów określonych przez wojewodę 

– pokój wyciszeń – przeznaczony dola osób potrzebujących chwili izolacji, głównie osób 

z zaburzeniami autystycznymi, wymagany przy liczbie przekraczającej 3 osoby  

z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Celem zapewnienia zajęć dla osób  

z zaburzeniami sensorycznymi w placówce stworzono salę doświadczania świata  

– przeznaczoną do zajęć edukacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością 

tj. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz stymulacji sensorycznej. 

ŚDS współpracuje z innymi podmiotami tj.: 

− rodziny, opiekunowie prawni, 

− Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

− Fundacją Nasz Dom, 

− poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami 

opieki zdrowotnej, 
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− organizacjami pozarządowymi i parafią w Pszczewie, 

− Gminnym Ośrodkiem Kultury, 

− Klubem Seniora, 

− Przedszkolem Samorządowym w Pszczewie, 

− Szkołą Podstawową w Pszczewie 

− Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowymi Domami Samopomocy. 

 

W ramach prowadzonej działalności uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Pszczewie wzięli udział w następujących przedsięwzięciach: 

• Luty: 

– 14.02.2020 r. Bal Walentynowy z uczestnikami ŚDS Międzyrzecz w Ośrodku 

Wypoczynkowym RELAKS w Pszczewie, 

–   20.02.2020 r. zabawa taneczna w ŚDS z okazji „tłustego czwartku” 

• Marzec: 

– 06.03.2020 r. – cykl spotkań z „ciekawymi ludźmi” – st. sierż. Marcin Haczek  

–  policjant 

–  09.03.2020 r. – obchody Dnia Kobiet – spotkanie przy kawie 

W okresie od 12 marzec do 24 maj 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 na podstawie Komunikatu Wojewody Lubuskiego dotyczącego 

zamknięcia placówek zajęcia stacjonarne w ŚDS zostały zawieszone – zajęcia odbywały się 

poprzez pracę zdalną, tj.; codzienny kontakt personelu z uczestnikami i ich rodzinami poprzez 

połączenia telefoniczne, portale społecznościowe i inne formy multimedialne.  

W okresie tym zaangażowano także do pomocy w szyciu maseczek dla Gminy Pszczew, szpitala 

w Międzyrzeczu, poradni zdrowia psychicznego w Obrzycach, innych uczestników, Klubu 

Seniora, potrzebującym zgłaszającym się do OPS, rodziców i mogących samodzielnie 

wykonywać powierzone prace uczestników zajęć.  

Ponadto w okresie tym dostarczano uczestnikom środki ochrony i instruktarze,  

jak zabezpieczać się przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.   

Uczestnicy wykonali wiele prac promujących zdrowy styl życia, sposoby radzenia sobie 

z koniecznością izolacji domowej, formami spędzania czasu wolnego.  

• Czerwiec:  

       – 11.06.2020 r. kontynuacja zajęć z zakresu projektowania ogrodu i praktyczne zajęcia 

aranżacji terenu wokół ŚDS 

• Lipiec 

–  09.07.2020 r. XXIII Warsztaty Osób Niepełnosprawnych zorganizowane na Plaży 

Ascalon w Trzcielu 

– 14.07.2020 r. włączenie się w akcję charytatywną dla mieszkańca gminy 

• Wrzesień 

– 16.09.2020 r. wyjazd na grzybobranie 

– 25.09.2020 r. – wyjazd na spotkanie integracyjne uczestników i członków rodzin, które 

zorganizowano w „Gościńcu pod Dębem” w Trzcielu 
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• Październik 

– 29.10.2020 r. – otrzymaliśmy informację o przyznaniu III miejsca Kindze – 

uczestniczce ŚDS w konkursie osób niepełnosprawnych organizowanego  

przez PFRON w kategorii Tkanina i Aplikacja, za pracę pt. „Barwy dzieciństwa” 

– 30.10.2020 r. – włączyliśmy się w obchody Dnia Seniora – przekazując wykonane 

upominki dla seniorów Gminy Pszczew  

• Listopad 

– 10.11.020 r. – Obchody Święta Niepodległości 

• Grudzień 

– 15.12.2020 r. – Rada Gminy w Pszczewie przekazała na ręce Kingi list gratulacyjny 

i podarunek za osiągnięcia w konkursie organizowanym przez PRFON.  

 

Poszerzono współpracę z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Obrzycach poprzez 

wspólne opracowanie z Zespołem Środowiskowego Leczenia Psychiatrycznego- 

Centrum Zdrowia Psychicznego „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

dla Gminy Pszczew na lata 2021- 2022” przyjętego uchwałą   nr XXVII.211.2020 

Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2020 r.  

 

 

   

1.4.3. Pomoc rodzinom w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi  

 Na dzień  1 stycznia 2020 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 127 rodzin,  na 326 

dzieci, a na dzień 31 grudnia 2020 r. –  132 rodzin, na 281 dzieci.   

  

Na dzień 01 stycznia 2020 r. :  

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało  22 rodzin, na 32 dzieci,  

• świadczenie rodzicielskie pobierało 5 rodzin, na 5 dzieci,  

• jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie pobrała żadna rodzina 

• zasiłek pielęgnacyjny pobierało 197 rodzin,  

• świadczenie pielęgnacyjne pobierały 28 rodzin  

• specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 4 rodzin.  

  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku:  

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało  25 rodzin, na 29 dzieci,  

• świadczenie rodzicielskie pobierało 17 rodzin, na 17 dzieci,  

• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka pobierało 25 rodzin,  

na 25 dzieci,  

• zasiłek pielęgnacyjny pobierało 207 rodzin,  

• świadczenie pielęgnacyjne pobierały 27 rodzin, 

• specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 4 rodziny.  
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Łączna kwota  wypłaconych świadczeń w 2020 roku , wyniosła:  

• zasiłki rodzinne + dodatki  - 502.869,87 zł  

• fundusz alimentacyjny   - 153.905,06 zł  

• świadczenie rodzicielskie   -  130.623,42 zł  

• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – 25.000,00zł  

• zasiłek pielęgnacyjny – 536.942,98 zł  

• świadczenie pielęgnacyjne - 586.393,20 zł  

• specjalny zasiłek opiekuńczy – 29.140,00 zł.  

  

Realizując świadczenie wychowawcze (500+) w styczniu 2020 roku, świadczenie  

to przysługiwało na 668 dzieci. Natomiast w grudniu 2020 roku świadczenie wychowawcze 

(500+) przysługiwało  na 688 dzieci.   

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

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

  Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2020 roku wyniosła  

4.467.327,29 zł.   

W zakresie realizacji programu „Dobry Start” w 2020 roku zostało złożonych 375 wniosków  

o przyznanie świadczenia (300+), które wypłacono dla 536 dzieci. Łączna kwota wypłaconych 

świadczeń w 2020 r. wyniosła 160.800 zł.   

 W 2020 roku na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

(stypendia i zasiłki szkolne) wydatkowano kwotę 15.080,00 zł, z czego 12.064,00 zł zostało 

dofinansowane z budżetu państwa.     

Ilość przyznanych świadczeń:  

• w okresie styczeń – czerwiec zakwalifikowano 27 wniosków do wypłaty stypendium 

szkolnego, na ogólna kwotę 14.080,00 zł  

• w okresie od września – grudnia stypendia socjalne otrzymywało 4 uczniów  na kwotę  

1.000,00 zł.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

  

1.5. Działalność inwestycyjna  
  

 Na dzień 31 grudnia 2020 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 – 83,00km,  

• Klasa C – odcinek drogi o nawierzchni w stanie niezadawalającym – 8,86 km.  

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2020 roku wynosiła 62,6 km a sieci 

kanalizacyjnej 33,3 km.  

     

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

użyteczności publicznej, jak: budynek administracyjny Urzędu Gminy Pszczew i ŚDS  

w Pszczewie, sala widowiskowa kompleks budynków szkolnych i przedszkole.  

  

    

W 2020 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.737.806,82zł. Wydano na ten cel 

kwotę 2.189.264,64zł, co stanowi 80,0% założonego planu. Udział wydatków majątkowych  

w wydatkach ogółem stanowi 8,5 %. 

 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa zadania 
Plan 

wydatków 

Wykonanie 

wydatków 

 1.  
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew 

(rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz  

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)  

    284 170,19       149 836,02     

 2.   Wykonanie chodnika przy ulicy Kasztanowej                                                             140 000,00       128 878,40     

 3.  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoki – Zielomyśl      252 000,00       251 882,46     

4. Modernizacja dawnej stołówki zlokalizowanej na plaży komunalnej     110 000,00       107 625,00     

5. 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w  

Pszczewie 
    162 500,00       162 500,00     

6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej     300 000,00       252 000,00     

7. Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej     330 000,00       330 000,00     

8. Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew     88 000,00       87 530,16     

9. 
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminnego Ośrodka 

Kultury w Pszczewie przy ul. Poznańskiej 27 (budynek główny i kino) 
     69 200,00        69 200,00     

10. 
Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie - 4A, 4B, 4C  (promenada 

nad j. Kochle) 
   49 000,00      49 000,00     
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11. Doposażenie SUW w Pszczewie    36 200,00       36 200,00     

12. 
Wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem instalacji w świetlicy wiejskiej w 

Zielomyślu 
   23 000,00       22 813,73     

13. 
Remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym 

Policko 14  
   28 000,00       28 000,00     

14. Przebudowa schodów na kopcu ziemnym nad j. Kochle w Pszczewie    26 000,00       23 844,28     

15. 
Montaż oraz podłączenie zasilania syren na słupach wirowych przy remizach 

strażackich w miejscowościach Nowe Gorzycko. Policko 
   20 000,00       17 832,20     

16.  
 Wykonanie projektów sygnalizacji świetlnych z modułami radarowymi 

zlokalizowanymi w  miejscowościach: Policko, Nowe Gorzycko  
   40 000,00       23 370,00     

17. Wymiana szafy układu sterowania stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków    23 600,00       23 600,00     

18. Wykonanie II etapu drogi przy świetlicy wiejskiej w Policku    32 000,00       31 914,30     

19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku    28 000,00       20 586,00     

20. Budowa kanalizacji sanitarnej do ulicy Szarzeckiej w Pszczewie    24 500,00       24 500,00     

21. 
Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy  ul. 

Parkowej w  Pszczewie 
   12 000,00       11 070,00     

22. 
Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku 

sportowym przy ul. Międzyrzeckiej 
   14 000,00       11 070,00     

 23.  
Rozbudowa (wykonanie zbiornika na wodę uzdatnioną) SUW w Pszczewie  - 

wykonanie projektu 
   10 000,00       10 000,00     

24.  Budowa wodociągu na ul. Szarzeckiej w Pszczewie    20 000,00       17 200,00     

 25.   Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie    10 000,00       2 300,00     

 26.   Wykonanie projektu przebudowy dróg  przy ul. Kasztanowa, Batorego     15 000,00       14 145,00     

 27.  
 Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Stoki działka nr 

26, Pszczew - działka nr 654/1  
   5 600,00       5 545,00     

 28.  
Wykonanie zjazdów z dróg powiatowych w miejscowościach: Szarcz działka 

nr 153/2, Janowo działka nr 5/1 
   16 200,00       14 717,70     

29.  
Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Szarcz działka nr 

153/3, Pszczew działka nr 431/12 
   8 800,00       8 799,75     

30.  Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle    20 000,00       6 400,00     

31.  Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej -  Sołectwo Silna    17 484,00       17 483,25     

32.  Wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Jadwigi 3 w Pszczewie    9 575,00       9 575,00     

33.  Budowa budynku wielorodzinnego przy ul Kasztanowej w Pszczewie    102 650,00       31 450,00     

34.  
Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia 

ul. Rynek 4 w Pszczewie - wykonanie dokumentacji 
   4 200,00       4 200,00     

35.  
Budowa śmietnika przy ul. Brzegowej w Pszczewie (budynek z ŚDS) - 

dokumentacja 
   6 000,00       5 005,00     

36.  Zakup oraz montaż klimatyzacji - budynek Urzędu Gminy    45 273,00      45 272,61     

37.  
Zakup samochodu rozpoznawczo- ratowniczego wraz z wyposażeniem do 

określenia strefy zagrożenia skażeń chemiczno-ekologicznych 
   10 000,00      10 000,00     

38.  
Doposażenie łodzi ratowniczej OSP Pszczew w kratownicę z belką 

oświetleniowo-dźwiękową 
   7 000,00        7 000,00     

39.  Instalacja cyfrowego monitoringu na plaży komunalnej w Pszczewie     20 000,00        14 215,11     
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40.  Zakup oraz montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego     25 830,00        25 830,00     

41.  
Montaż siłowników ze sterowaniem do uchylania okien na hali sportowej w 

Pszczewie 
    5 904,00        5 904,00     

42.  
Dotacja celowa dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie automatycznej myjni do mycia i dezynfekcji jednego 

endoskopu lub kolonoskopu 

    25 000,00        25 000,00     

43.  Zakup lampy solarnej - Fundusz sołecki Pszczew     7 974,88       7 974,88     

44.  Zakup punktu świetlnego na Górę Wieżową w Pszczewie, działka nr 560     5 900,00       5 806,04     

45.  Zakup lamp solarnych - Fundusz sołecki Szarcz     5 000,00       5 000,00     

46.  Oświetlenie przy posesji 4 i 22 - Sołectwao Borowy Młyn     9 000,00       9 000,00     

47.  Zakup pługu do odśnieżania dróg, chodników i placów     9 400,00       9 400,00     

48.  
Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej - Sołectwo 

Zielomyśl 
    3 500,00       3 500,00     

49.   Zakup wiat przystankowych      5 288,75       5 288,75     

 Razem wydatki majątkowe 2020     2 737 806,82       2 189 264,64     

  

    

  

1.6. Gospodarka mieszkaniowa.  
  

 Łącznie w zasobie gminy Pszczew wg stanu na dzień 31.12.2020 r. znajdowało się  

103 mieszkań komunalnych, 15 lokali z najmem socjalnym oraz 2 pomieszczenia tymczasowe,  

o łącznej powierzchni użytkowej 5.968,8 m2.  

 Średnia powierzchnia lokalu komunalnego wynosi 51,04 m2 a lokalu z najmem socjalnym – 41,33 

m2. W mieszkaniowym zasobie gminy Pszczew występują również 3 lokale mieszkalne  

o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. 

 W 2020 roku nie pozyskano nowych lokali mieszkalnych, a na dzień 31.12.2020 r.  

2 lokale nie miały najemców. W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia 6 lokali 

mieszkalnych. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy na dzień 31 grudnia 2020 r.  

wynosiły 69.350 zł 

 W 2020 roku wypłacono łącznie 185 dodatków mieszkaniowych dla 24 gospodarstw  

na łączną kwotę 48.964,20zł. 

Natomiast w ramach zadań zleconych w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku 

wypłacono dodatek energetyczny 12 gospodarstwom domowym łącznie, 77 dodatków  

na łączną kwotę 1.204,77zł, z tego: 

- wypłacono 12 dodatków dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną  

(na kwotę 133,00zł), 

- wypłacono 41 dodatków dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób  

(na kwotę 631,33zł), 

- wypłacono 24 dodatków dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób  

(na kwotę 440,44zł). 
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1.7. Inicjatywy obywatelskie.  
  

Do Urzędu Gminy w Pszczewie wpłynęło 60 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 

między innymi dotyczących  spraw: 

- finansowych gminy – 4 

- działań dot. ochrony środowiska – 11 

- zanieczyszczeń środowiska – 4 

- zagospodarowania terenu – 8  

- efektywności energetycznej – 3 

- usługi inspektora danych osobowych – 2  

- walki z covid-19 – 3  

- ankiet – 3  

Nie wydano decyzji o odmowie udostępniania informacji publicznej. 

 

Nie udzielono odpowiedzi na siedem zapytań dotyczących: 

- koszty budowy hali sportowej w Pszczewie, 

- zasobów planistycznych trasy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Krajnik – Plewiska 

biegnącej przez tereny gminy Pszczew, 

- warunków zabudowy elektrowni słonecznych i wiatrowych na terenie gminy Pszczew, 

- decyzji dot. wydanych w gminie o ustaleniu warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych, 

- programu ochrony zabytków, 

- możliwość budowy farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 1 MW, 

- terenów,  działek pod budowę farm fotowoltaicznych. 

  

 

W 2020 roku do urzędu wpłynęła jedna skarga, której nie rozpatrzono, gdyż została wycofana 

przez skarżącego.  

Złożono dziewięć  petycji, których przedmiotem  było:  

• montaż oświetlenia w miejscowości Silna, 

• ochrona zdrowia przed elektroskażeniami,  

• przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie “Pismo w sprawie udostępnienia 

platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej 

wzmiankowanych przepisów, 

• przekazanie petycji do podległych szkół odnośnie programu edukacyjnego pod hasłem 

„Przygotuj lepszy świat”, 

• jawność i transparentność w gminach dot. dezynfekcji rąk, 

• jawność i transparentność w gminach – zakup maseczek i przyłbic, 

• ogłoszenie konkursu ofert na „popularyzację i bieżącą działalność grup seniorskich  

w woj. lubuskim”, 

• petycja - "Akcja świetlice", 

• w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV-2 
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Ponadto mieszkańcy Pszczewa zaapelowali do Wójta Gminy Pszczew o podjęcie kroków 

prowadzących do odzyskania przez Pszczew praw miejskich. Wójt odpowiedział,  

iż do końca kadencji z przyczyn finansowych nie wprowadzi do porządku obrad Rady Gminy 

projektu uchwały wszczynającej procedurę. Wskazał inne możliwości oraz podmioty mające 

inicjatywę uchwałodawczą.  

 

 

Na terenie gminy Pszczew w 2020 roku czynnie działało i miało swoją siedzibę  

26 organizacji pozarządowych:  

 

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  

 

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  
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Prezes: Ryszard Wołyński  

KRS: 0000100260  

 

10.  Pszczewskie 

Stowarzyszenie 

Turystyczne  

 Stowarzyszenie  

 ul. Zamkowa 20 66-330 

Pszczew  

Prezes: Kozłowska- Hałas  

Justyna  

KRS: 0000266552  

 

11.   

STOWARZYSZENIE 

ŚWIECHOCIN 2011   

  

Stowarzyszenie  

  

Świechocin 20  

66-330 Pszczew  

Prezes: Alicja Górczyńska  

KRS: 0000407357  

 

12. 
STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ 

ZIELOMYŚLA "GRONO"   

 Stowarzyszenie  

 Zielomyśl 23  

66-330 Pszczew  

Prezes: Kamila Nowakowska  

KRS: 0000407422  

 

13. 
 STOWARZYSZENIE 

STOKI PRZYJAZNA  

WIEŚ 2011  

 Stowarzyszenie  

 Stoki 34  

66-330 Pszczew  

Prezes: Rafał Hałuszczak  

KRS: 0000408681  

 

14. 
 STOWARZYSZENIE 

SOŁECTWA SZARCZ  
 Stowarzyszenie  

 Szarcz 25  

66-330 Pszczew  

KRS: 0000631129  

 

15. STOWARZYSZENIE 

NOWE GORZYCKO 2012 
Stowarzyszenie 

Nowe Gorzycko 16A  

66-330 Pszczew  

Prezes: Barbara Nyga  

KRS: 0000425950 

 

16. 

 STOWARZYSZENIE 

DLA OCHRONY I 

PROMOCJI ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO  

 Stowarzyszenie  

 ul. Zamkowa 20  

66-330 Pszczew  

KRS: 0000048247  

 

17. 

FUNDACJA NA RZECZ 

POLSKO –

NIEMIECKIEGO 

SĄSIEDZTWA 

Stowarzyszenie 

ul. Stefana Batorego 11  

66-330 Pszczew  

Prezes: Łukasz Robak  

KRS: 0000397492 

 

18.  FUNDACJA PORTAL  

ROWEROWY  
 Stowarzyszenie  

 ul. Stefana Batorego 11  

66-330 Pszczew  

Prezes: Łukasz Robak  

KRS: 0000401926  

 

 

19. 

 

 STOWARZYSZENIE ŚW. 

MARII MAGDALENY W 

PSZCZEWIE  

  

 

 

Stowarzyszenie  

ul. Gen. Władysława  

Sikorskiego 15  

66-330 Pszczew  

Prezes: Joanna Bułkowska  

KRS: 0000404946  
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20. 
STOWARZYSZENIE Z 

POGRANICZA 
Stowarzyszenie 

ul. Poznańska 27 

66-330 Pszczew 

Prezes: Karolina Korenda-Gojdź  

KRS: 0000785615 

 

 

21. 
Fundacja COOLturalnie Fundacja 

ul. Poznańska 27 

66-330 Pszczew 

KRS: 0000831954 

Prezes: Zuzanna Śmierska 

22.  Parafialny Zespół Caritas  Jednostka 

organizacyjne  

Caritas Diecezji 

Zielonogórsko -  

Gorzowskiej  

Elżbieta Ceglarz,  

Anna Wiśniewska  

 

23.  

 

UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU 

"BEZGRANICZNI" 

 

Stowarzyszenie 

ul. Poznańska 27 

66-330 Pszczew 

KRS: 0000856016 

Prezes: Roma Pawłowska 

 

24. 

Uczniowski Klub Sportowy  

„ORLIK”  

Klub sportowy 

  

Joanna Fryza  

 

25. LUBUSKA FEDERACJA 

STRONGMAN   
 Klub sportowy 

 ul. Parkowa 3  

66-330 Pszczew  

Prezes: Norbert Hała  

KRS: 0000384293  

26. 

Gminny Klub Piłkarski 

Pszczew   
Klub sportowy 

ul. Kasztanowa 14  

66-330 Pszczew  

Prezes: Marcin Pacia  

KRS: 0000363794 

 

 

  

Ponadto Gmina Pszczew, realizując projekt E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLASKIEGO I LUBUSKIEGO, współpracowała z Fundacją Wspierania 

Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. W  ramach zadania przeszkolono 150 

mieszkańców powyżej 25 roku życia z korzystania z Internetu (w tym e-usługi). W zakresie 

kompetencji cyfrowych odbywały się warsztaty w 7 tematycznych modułach branżowych. 

Konkurs grantowy ogłoszony został przez Stowarzyszenie – Towarzystwo Rozwoju Gminy 

Płużnica, grant został przyznany w kwocie 84 000,00 zł i w całości pokrył koszty związane  

z realizacją projektu, do którego zakupiono 10 laptopów szkoleniowych,  

które po zakończeniu  projektu zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Pszczewie.  
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W 2020 roku zarejestrowano w gminie, w systemie CEIDG 17 nowych przedsiębiorców, 

natomiast wyrejestrowano 12 przedsiębiorców. Według stanu  na 31 grudnia w systemie było 

234 aktywnych wpisów działalności gospodarczej.  

  

 

Wyodrębniony fundusz sołecki  jest formą budżetu obywatelskiego i stanowi zachętę  

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

obywatelskiego.  

 

Na wydatki funduszu sołeckiego przeznaczono łącznie kwotę 293.460,78zł z czego wykonanie 

wyniosło 283.516,56zł tj. 96,61% 

SOŁECTWO BOROWY MŁYN 

Plan 17.314,71zł  z czego wykonanie wyniosło 13.298,67zł tj. 76,79% 

SOŁECTWO JANOWO 

Plan 14.908,44zł z czego wykonanie wyniosło 14.905,63zł tj. 99,98% 

SOŁECTWO NOWE GORZYCKO 

Plan 26.102,84zł z czego wykonanie wyniosło 26.102,84zł tj. 100,00%  

SOŁECTWO POLICKO 

Plan 27.567,53zł z czego wykonanie wyniosło 25.784,65zł tj. 93,53% 

SOŁECTWO PSZCZEW 

Plan 52.310,30zł z czego wykonanie wyniosło 49.893,11zł tj. 95,38% 

SOŁECTWO RAŃSKO 

Plan 12.920,64zł z czego wykonanie wyniosło 12.886,00zł tj. 99,73% 

SOŁECTWO SILNA 

Plan 29.032,22zł z czego wykonanie wyniosło 29.032,22 tj. 100,00% 

SOŁECTWO STOKI 

Plan 20.819,50zł z czego wykonanie wyniosło 20.337,00zł tj. 97,68% 

SOŁECTWO STOŁUŃ 

Plan 28.352,18zł z czego wykonanie wyniosło 27.326,00 tj. 96,38% 

SOŁECTWO SZARCZ 

Plan 25.945,91zł z czego wykonanie wyniosło 25.912,64zł tj. 99,87%  

SOŁECTWO ŚWIECHOCIN 

Plan 16.425,43zł z czego wykonanie wyniosło 16.418,73zł tj. 99,96% 

SOŁECTWO ZIELOMYŚL 

Plan 21.761,08zł z czego wykonanie wyniosło 21.619,07zł tj. 99,35% 
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W sierpniu 2020 roku z inicjatywy Wójta odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami Janowa, 

Policka, Rańska w sprawie zamierzenia budowy biogazowni w pobliżu Janowa,  

gdyż o warunki zabudowy dla takiej inwestycji wystąpił potencjalny inwestor.  
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1.8. Bezpieczeństwo w Gminie. 
  

 Zgodnie z Informacją  Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa 

na terenie powiatu międzyrzeckiego za  rok 2020,  na terenie gminy Pszczew w kategorii 

przestępstw kryminalnych stwierdzono 35 czynów i jest to o 22 czyny mniej w porównaniu  

z rokiem 2019.   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 2020 roku na terenie gminy Pszczew liczba 

stwierdzonych przestępstw wyniosła 19 i  jest to wzrost o 4 zdarzenia w stosunku do 2019 roku.   

 Natomiast najbardziej satysfakcjonujące są statystyki w kategorii przestępstw narkotykowych, 

gdzie w 2020 roku na terenie Gminy Pszczew stwierdzono 11 zdarzeń  i jest to spadek  

w stosunku do roku ubiegłego, gdzie czynów w tej kategorii  zanotowano 26. Ilość zdarzeń 

stwierdzonych w kategorii przestępstw narkotykowych,  stanowi 19,64  % wszystkich czynów 

(56) popełnionych w gminie w 2020 roku. 

 Wśród wypadków drogowych w naszej Gminie nie odnotowano w 2020 roku żadnego zdarzenia. 

 W procedurze Niebieskiej Karty w 2020 roku w całym powiecie stwierdzono spadek liczby 

zdarzeń o 70 przypadków.   

 Natomiast najczęściej zgłaszane zagrożenia w porównaniu do ub. roku to zdarzenia  

z następujących kategorii tj.: przekroczenie dozwolonej  prędkości (454 zgłoszenia  

w powiecie), spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (245 zgłoszeń w powiecie) 

oraz dzikie wysypiska (175 zgłoszeń w powiecie). 

  

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

w swoich szeregach ok. 300 członków, w tym: 100 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 ratowniczą  

o napędzie mechanicznym. Dwie jednostki posiadają selektywne alarmowanie.   

 W 2020 roku zanotowano 92 wyjazdy do różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych                     

i zdarzeń, w których uczestniczyło 656 ochotników.   

W związku z epidemią COVID-19 w roku 2020 nie przeprowadzono zawodów sportowo-

pożarniczych. Odwołano również obchody 120-lecia istnienia jednostki OSP Stoki. 

 Na różanego rodzaju szkolenia w roku 2020 skierowano łącznie 23 strażaków.  
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1.9. Edukacja i wychowanie przedszkolne  
  

 W 2020 r. funkcjonowała Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszczewie 

i Przedszkole Samorządowe  im. Pszczółki Mai w Pszczewie, dla których Gmina Pszczew  

jest organem prowadzącym.   

  

  

Wydatki Gminy na oświatę w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:  

  

Lp.  Wyszczególnienie wydatków na funkcjonowanie 

oświaty w 2020 roku  

Kwota w zł  

1.  Łączne wydatki na oświatę  6.827.854,16  

  w tym:      wydatki bieżące na oświatę  6.796.120,16  

                   wydatki majątkowe na oświatę  31.734,00  

2.  Subwencja oświatowa  4.162.982,00  

3. Dotacja do podręczników 39.462,38 

3.  Dotacja przedszkolna  144.418,86  

Udział środków przekazanych z budżetu państwa w ogólnych 

wydatkach oświatowych  

63,7%  

1 września 2019 roku naukę w 18 oddziałach szkolnych i w dwóch oddziałach zerówki rozpoczęło 

419 uczniów. Według stanu na koniec roku szkolnego w szkole było 412 uczniów.  

1 września 2020 roku  naukę rozpoczęło 417 uczniów w 21 oddziałach 

 

  

W  2020 zatrudnionych było 41 nauczycieli  

-        Stażysta 1 osoba, 1 etat 

-        Kontraktowy 7 osób, 6,91 etatu 

-        Mianowany  11 osób, 10,18 etatu 

-        Dyplomowany 22 osoby  na 22 etatach 

 

W  roku szkolnym  2019/2020 dwie nauczycielki zakończyły postępowanie egzaminacyjne  

na stopień nauczyciela kontraktowego z wynikiem pozytywnym. W  roku szkolnym 2020/2021 

w trakcie awansu zawodowego jest 6 nauczycieli. 

Ponadto na 20 etatach zatrudniono 20 pracowników administracji i obsługi 

 Uchwałą  numer 17  z dnia   19.06.2020 podsumowano i zatwierdzono klasyfikację roczną: 

-        podsumowano osiągnięcia edukacyjne  49 uczniów oddziału zerowego 

-         zatwierdzono wyniki klasyfikacji i zachowania 130 uczniów klas 1-3 

-            zatwierdzono wyniki klasyfikacji i zachowania  231 uczniów klas 4-8 

W wyniku klasyfikacji rocznej świadectwo z wyróżnieniem  otrzymało   15 uczniów klasy 

czwartej,  26 - z klas piątych,  27 - z klas szóstych,  8 - z klas siódmych i 10 - z klas ósmych. 
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Uczennica Agata Cop (finalistka etapu wojewódzkiego konkursu  biologicznego) oraz  Klaudia 

Nowacka otrzymały zaszczytny tytuł Absolwenta Roku 2020 i nagrodę finansową. 

 Uchwałą numer 23  z dnia 25.08.2020 troje uczniów promowano do klasy programowo wyższej 

a jeden ukończył szkołę podstawowa. 

   

Z dniem 12 marca zawieszono stacjonarne zajęcia lekcyjne. 17 marca w naszej szkole rozpoczął 

się okres zdalnego  nauczania, które wymusiło zmianę  sposobu nauczania i uczenia się. 

Dotyczyło to zarówno nauczycieli jak i  uczniów. W proces zdalnego nauczania włączyli się także 

rodzice, w szczególności klas młodszych. Praca ze starszymi uczniami klas 5-8, opierała się na 

pracy na Classromie. Ta platforma  bardzo ułatwiała nauczanie i komunikowanie z uczniami  

czy ich rodzicami. Realizacja treści podstaw programowych opierała się na wysyłanych 

materiałach, prezentacjach, linkach do filmów edukacyjnych, filmów nagrywanych przez 

nauczycieli (np. ilustrujących doświadczenia). Uczniowie uczestniczyli w wielu lekcjach online, 

które pozwalały na  bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz  ze swoimi rówieśnikami i były 

namiastką tradycyjnych lekcji. Na bieżąco monitorowano obciążenie uczniów, tak by dzieci 

spędzały jak najmniej czasu przy komputerze, a czas przeznaczony na naukę nie zajmował kilku 

godzin dziennie, co byłoby niezgodne z zasadami bhp i zdrowym rozsądkiem. Jesteśmy świadomi 

trudności i niedogodności wynikających  ze zdalnego nauczania. Jako nauczyciele, a także rodzice 

musieliśmy się zmierzyć m.in. z trudnościami technicznymi (brak lub  limitowany Internet), 

dostępność laptopów (równocześnie potrzebują dziecko/ dzieci/ rodzice). Zdiagnozowaliśmy 

możliwości techniczne i sprzętowe każdego naszego ucznia/każdej rodziny i odpowiadając na te 

potrzeby, wypożyczyliśmy z nowo zakupionych w porozumieniu z gminą laptopów – 15 uczniom  

i 5 - nauczycielom. Przygotowywaliśmy także wersje papierowe zadań dla uczniów, którym brak 

Internetu uniemożliwił odbieranie przesyłanych elektronicznie zadań. 

 Czas pandemii wymusił na szkole skupienie się na nauczaniu i  wsparciu psychologicznym 

uczniów w tym trudnym czasie izolacji od szkoły i rówieśników. Cenny zatem okazał się ścisły 

kontakt  telefoniczny, meilowy, poprzez Librus i komunikatory typu Messenger, 

Whatsapp  uczniów i rodziców z pedagogiem, psychologiem, dyrekcją i wszystkimi 

nauczycielami. Ważnym zadaniem było, by nadal wspierać uczniów z trudnościami. W  innej, 

zmienionej formule prowadzono zatem zajęcia rewalidacyjne. W czerwcu dla dwóch uczniów – 

za zgodą rodziców – zajęcia rewalidacyjne odbywały się na terenie szkoły. Uczniowie korzystali 

także z możliwości wzięcia udziału w konsultacjach na terenie szkoły. Przez okres pandemii 

prowadzone były także zajęcia logopedyczne. 

 Z początkiem roku szkolnego 20/21 podjęto szereg działań pozwalających placówce na pracę 

stacjonarną w reżimie sanitarnym wynikającym z zagrożenia COVID-19 oraz przygotować  

na ewentualność zdalnego nauczania. 

Od września 2020 uczniowie wszystkich klas 4-8 uczyli się w systemie klasowym, a klas 1 – 3 

w trybie „przedszkolnym”. Ustaliliśmy zasady przyprowadzania i odbierania przez rodziców 

dzieci najmłodszych klas i oddziału przedszkolnego. Dostosowaliśmy do reżimu sanitarnego 

zasady korzystania przez uczniów ze świetlicy, spożywania posiłków w jadalni, wypożyczania 

książek. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zdezynfekowano całą szkołę, wyposażenia  

i pomoce dydaktyczne. Zakupiliśmy dozowniki, termometry bezdotykowe, w miejsce wykładzin 

puzzle piankowe do świetlicy i oddziałów przedszkolnych, poduszki dla dzieci  

z zerówki, zamgławiacz elektryczny, środki dezynfekujące, maseczki, rękawice jednorazowe itp. 

Zainstalowaliśmy domofony przy drzwiach wejściowych do budynku A oraz przybudówki. 
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Ponadto: 

- we wrześniu założyliśmy na gmailu konta pocztowe wszystkim uczniom, utworzyliśmy 

classromy z przedmiotów, zapoznawaliśmy uczniów klas czwartych  z nowym dla nich 

narzędziem pracy, 

- przeszkoliliśmy nauczycieli klas 1-3 z zakresu obsługi platformy GSuite i korzystania  

z aplikacji MEET, 

- ustaliliśmy, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu – uczniom wypożyczyliśmy 25 laptopów, nauczycielom - 5, 

- zaktualizowaliśmy procedury kształcenia na odległość, w tym dostosowaliśmy system oceny 

zachowania uwzględniający e- nauczanie, 

- zaktualizowaliśmy regulamin zajęć online. 

Po wdrożeniu nauczania zdalnego zaistniała konieczność zorganizowania zajęć uczniom, 

którzy nie mają możliwości realizowania tych zajęć w domu. Odbywały się one  

w budynku B, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele świetlicy. 

Zdalne zajęcia edukacyjne prowadzono z wykorzystaniem jednej platformy. Każdemu uczniowi 

oraz rodzicom zapewniono możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

Uczniowie korzystali z konsultacji online, uczniowie klas ósmych z konsultacji stacjonarnych  

z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa. Zmodyfikowano tygodniowy plan zajęć. Wpisano lekcje 

online po wcześniejszych konsultacjach liczby zajęć online z poszczególnych przedmiotów  

z nauczycielami. Co tydzień publikowano plan lekcji uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik. 

Przedszkole Samorządowe im. Pszczółki Mai w Pszczewie 

Do przedszkola w 2020 roku uczęszczało 94 dzieci (3,4,5 -latki). Średnioroczne 

zatrudnienie w 2020r przedstawiało się następująco: 

- nauczyciele stażyści – 1 etat, 

- nauczyciele kontraktowi – 1 etat, 

- nauczyciele mianowani – 3,04 etatu, 

- nauczyciele dyplomowani – 2 etaty. 

 

Ponadto w przedszkolu zatrudnionych było 8 osób na stanowiskach obsługowych. 

Dochody za 2020r. wyniosły 57 378,61 zł a wydatki 1 170 514,07 zł. 

 

W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy nasze przedszkolaki poczucia tożsamości 

narodowej. Biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym 

szczególna uwagę zwracamy na poznawanie, rozumienie i działanie na rzecz społeczności 

lokalnej, w której wzrastają. Dlatego też dzieci wielokrotnie wspierają swoja obecnością 

uroczystości o charakterze lokalnym. Należą do nich m. in.: 

1. Kwiatek dla Ewy – dzieci poznają zawody wykonywane przez kobiety w naszym środowisku, 

nagradzając ich wysiłek wykonanymi przez siebie kwiatami, 
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2. Udział w Pszczewskiej Dwudziestce – uczą się aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu  

i współzawodnictwa – w minionym roku szkolnym ze względu na pandemię impreza została 

odwołana, 

4.Obchody 102 rocznicy odzyskania niepodległości dzieci w poszczególnych grupach zaśpiewały 

hymn. 

 

Dbamy o to, aby każdy przedszkolak czuł się u nas bezpieczny, akceptowany i wyjątkowy.  

W związku z tym staramy się umacniać więzi rodzinne, angażując osoby najbliższe dzieciom  

w życie placówki. Służą temu: 

- Zajęcia otwarte dla rodziców, imieniny grupy, warsztaty dla rodziców z dzieckiem – to formy 

przeznaczone szczególnie dla rodziców, którzy są zainteresowani metodami i formami pracy  

z dziećmi oraz postępami ich pociech w zdobywaniu umiejętności i wiedzy – do momentu 

ogłoszenia pandemii, 

- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny (nie odbył się ze względu na pandemię), imieniny grup, 

pasowanie starszaków, zakończenie roku szkolnego (pandemia) to uroczystości szczególnie 

umacniające więzi rodzinne i jednocześnie stwarzające okazję do prezentacji artystycznych, 

- Jasełka – w ubiegłym roku kalendarzowym nagrane be udziału gości i emitowane on-line. 

 

Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych uwzględnia również wiele działań  

na terenie placówki i poza nią o charakterze edukacyjnym: 

- Pasowanie na starszaka – uroczystość  przedszkolna bez udziału osób z zewnątrz – fotorelacja 

na stronie internetowej placówki,, 

- mikołajki, 

- na rok szk. 2020/2021 zaplanowano jako priorytet realizację bloku programowego, 

propagującego zdrowy styl życia. W jego ramach zorganizowano jesienne igrzyska sportowe  

i konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej. Kolejne elementy realizujemy w 2021 roku. 

- spacery i wycieczki plenerowe. 

- współpraca z Lubuskim Biurem Koncertowym – pozwala dzieciom poznać różne rodzaje 

muzyki, tańca, poznają instrumenty muzyczne, 

 Aby uatrakcyjnić i wzbogacić ofertę edukacyjną w minionym roku realizowaliśmy następujące 

programy: 

-  Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, 

- Kubusiowi Przyjaciele Natury – to program uczący dzieci zdrowego stylu życia i dbania  

o środowisko, 

-  Czyste powietrze wokół nas – to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, 

- Bezpieczny przedszkolak – spotkanie z policjantem i zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

funkcjonowania w społeczeństwie oraz wizyta w remizie – zapoznanie z zasadami 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

- „Dzieciństwo bez próchnicy” – prezentacja multimedialna i materiały edukacyjne dla grup, 

- Bezpieczny Patrol – ogólnopolska akcja prowadzona przez PCK, w ramach której dzieci 

nauczyły się m.in. numerów telefonów alarmowych, poznały bezpieczne zachowania, 

zapamiętały numer telefonu do jednego z rodziców. 

 

 Uczymy też dzieci angażowania się w pomoc na rzecz potrzebujących. W tym celu dzieci  

i rodzice uczestniczyli w akcjach charytatywnych: 
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-  WOŚP – zbiórka pieniędzy, 

-  Góra Grosza – ogólnopolska akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa Nasz Dom – zbiórka 

pieniężna, 

- Zbiórka plastikowych nakrętek – pomoc w uzyskaniu funduszy na rehabilitację dziecka 

niepełnosprawnego. 

 Od 16 marca placówka była nieczynna z uwagi na pandemię. Z dniem  

11 maja wznowiliśmy działalność. Z uwagi na niewielką frekwencję do zakończenia roku 

szkolnego dzieci uczęszczały do 2 grup. 

 Od  1 września pracujemy w trybie stacjonarnym. 

 

Realizując zadanie wynikające z zapisów art. 122 ustawy Prawo oświatowe dotyczące 

dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku, 

otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy środki z Funduszu Pracy w wysokości 20.734 zł. Środki te,  

w trybie decyzji administracyjnych, zostały przekazane pracodawcom, którzy przez okres 3 lat 

kształcili młodocianych pracowników w nauce zawodu. W 2020 roku dofinansowanie dotyczyło 

4 młodocianych pracowników wykształconych w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów 

samochodowych, kucharz, elektryk.  

 

 

Stypendia 

Szkoła Podstawowa w Pszczewie dba o edukację i promuje jej wartość, dlatego też uczniowie 

nagradzani są pochwałami wychowawcy, dyrektora i nagrodami rzeczowymi za wybitne 

osiągnięcia. W roku szkolnym 19/20 52 uczniów otrzymało stypendium motywacyjne  

za wyniki w nauce i 11 – za osiągnięcia sportowe. 

 

W roku 2020 realizowano zadanie z zakresu pomocy materialnej dla studentów  

tj. stypendia naukowe dla studentów studiów dziennych.  

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r. wydatkowano stypendium na łączną kwotę 7.940,32 

zł. W powyższym okresie z pomocy skorzystało 11 studentów. Osobom zakwalifikowanym 

przyznano stypendium po 150,00zł miesięcznie. Za czerwiec 2020r.  wypłacono świadczenie  

w dniu 08 lipca 2020r. w kwocie 1.500,00zł. 

  Natomiast w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. zakwalifikowano 9 wniosków  

na łączną kwotę 5.400,00 zł. Studentom, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymywania 

stypendium, przyznano kwotę po 200,00 zł miesięcznie. Zaplanowano na ten cel 14.850,00 zł  

- wydatkowano 14.840,32 zł, co stanowi 99,93% planowanej kwoty. 

Obecnie w/w stypendium jest przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy Pszczew  

nr XXIV.173.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów 

naukowych dla studentów.  
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1.10. Działalność kulturalna  
  

GOK w Pszczewie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, 

prowadzącą zgodnie ze statutem działalność w zakresie kultury, a także zadania zlecone przez 

Gminę Pszczew z zakresu sportu.  

Działalność statutową w 2020 roku GOK zrealizował przez: 

I. Prowadzenie: 

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie - Upowszechnianiem kultury w gminie Pszczew 

zajmuje się przede wszystkim powstały w 1976 r. Gminny Ośrodek Kultury. Jest to 

instytucja wielofunkcyjna, która prowadzi różnorodną działalność kulturalną. Przy GOK 

odbywają się zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne, działa także zespół taneczny Mali 

Pszczewiacy oraz kluby zainteresowań – Klub Współczesnej Pani i Klub Przyjaciół 

Pszczewa. Chlubą działalności kulturalnej GOK jest bogaty kalendarz imprez, podczas 

których wszystkie wyżej wspomniane zespoły i kluby prezentują swój dorobek. Oprócz 

miejscowych zespołów pojawiają się artyści z zaprzyjaźnionych gmin, a także wybitni 

twórcy sceny ogólnopolskiej. Znaczną część organizowanych przez GOK imprez stanowią 

przedsięwzięcia plenerowe, które adresowane są zarówno do mieszkańców gminy, gości 

oraz licznie odwiedzających te tereny turystów. Staramy się, by GOK był otwartym, 

przyjaznym miejscem dla rozwoju dzieci, młodzieży, ale także ciekawych form spędzania 

czasu dla dorosłych, w tym seniorów, również takim, które dba o pamięć historyczną, 

wspiera w inicjatywach, kultywuje lokalne tradycje. Ze względu na pilnującą epidemię 

część wydarzeń przeniesiono do Internetu.   

 

Muzeum „Dom Szewca” – otwarte w 1984 r. we wnętrzach odrestaurowanego domu 

mieszczańskiego z połowy XVII wieku. Budynek jest drewniany, kryty gontem. W roku 

2020 roku do końca roku sprzedano 746 bilety wstępu do muzeum.  Zrealizowano również 

10 wycieczek grupowych po Pszczewie. Przygotowano dla zwiedzających  

i poszukujących pamiątki z Pszczewa serię magnesów i pocztówek z Pszczewa  

oraz znaczek turystyczny z muzeum (ogólnopolska sieć atrakcji turystycznych). Sporym 

zainteresowaniem cieszyła się nowa wystawa stała w sali ekspozycyjnej oraz sklepik  

z pamiątkami. W lipcu 2020 r. dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego oraz budżetu Gminy Pszczew, a także środków własnych GOK 

przeprowadzono zabieg fumigacji i impregnacji Muzeum. Zabieg ten miał na celu 

usunięcie czynnych żerowisk owadów w drewnianych elementach obiektu. Zabieg 

fumigacji wykonywała specjalistyczna firma DREVPOL. W związku z tym od 3 do 14 

lipca Muzeum było nieczynne. Zabieg odbywał się pod nadzorem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru konserwatorskiego. Zaktualizowana 

została mobilna aplikacja o nagrania audio oraz o nowe punkty do zwiedzania. Planowane 

jest rozszerzenie aplikacji o tłumaczenia w języku angielskim i niemieckim. 

Uporządkowano teren za Muzeum w ramach pozyskanych środków z grantu „WzMOCnij 

swoje otoczenie” przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wykonano 

nasadzenia roślin oraz wyposażono teren o hamak i leżaki. Planowane jest  

w 2021 roku uatrakcyjnienie terenu za obiektem Muzeum, aby mieszkańcy i licznie 

odwiedzający naszą gminę turyści mieli tam strefę na odpoczynek i rekreacje.  
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• Kino „Przystań” (funkcjonuje od 1952 r.) W roku 2020 sprzedano łącznie 2426 biletów 

wstępu do kina. Porównując z ubiegłoroczną ilością sprzedanych biletów,  

to widoczny jest spadek. Powodem spadku jest czasowe zamknięcie kina ze względu  

na panującą epidemię (204 dni w roku kino było nieczynne). Zawieszona została przez to 

również współpraca z „KinoSzkoła”. Planowane jest wznowienie współpracy z nimi w 

2021 roku, jeśli panujące restrykcje na to pozwolą. W 2020 r. odbyło się 109 seansów 

filmowych. W ramach pozyskanych środków z grantu „WzMOCnij swoje otoczenie” 

przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zrewitalizowano przestrzeń przy 

Kinie Przystań i stworzono miejsca przyjazne mieszkańcom. Wykonano nasadzenia roślin 

oraz wyposażono teren w drewniane leżaki, ławki i hamak.  

 

• Świetlice: GOK prowadził w roku 2020 działalność w pięciu świetlicach wiejskich 

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

gminy (Silna, Stoki, Zielomyśl), które są dość dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju gry 

oraz materiały do zajęć manualno-plastycznych i chętnie odwiedzane są  

przez dzieci i młodzież w swoich środowiskach. Przez panującą pandemię i restrykcje 

czasowo miejsca te były zamknięte. Podstawowe znaczenie w doposażeniu świetlic  

ma Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przyznawanie niezbędnych 

środków).  

 

Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią i filią w Silnej oraz punktami bibliotecznymi  

w Policku, Stokach i Stołuniu.  

Od 2019 roku  biblioteka w Pszczewie zakończyła wprowadzanie księgozbioru  

do systemu MAK+, zaś w filii w Silnej proces ten jeszcze trwa.  

W 2020 zakupiono nowości czytelnicze ze środków budżetu gminy za kwotę 6000,00 zł, 

natomiast Biblioteka Narodowa dodatkowo przeznaczyła na ten cel kwotę 3.014,00 zł. W 2020 

roku Biblioteka zakupiła książki za środki własne w kwocie 6059,00 zł (warunkiem uzyskania 

dotacji z Biblioteki Narodowej było wydatkowanie określonej kwoty – dotacja gminna była 

niewystarczająca, stąd decyzja o przeznaczeniu na ten cel środków własnych). Otrzymano 

dodatkowe książki od Rady Powiatu przekazane przez Bibliotekę Powiatową w Międzyrzeczu 

w kwocie 1303,80 zł. W bibliotece w Pszczewie dokupiono część wyposażenia w postaci 

nowych regałów na książki do utworzonego w 2019 roku oddziału dla dzieci, łączący funkcje 

świetlicy i czytelni. Dzieci mają  tam do dyspozycji książki, gry planszowe, konsolę do gier 

oraz zabawki. W bibliotece jest możliwość korzystania z Internetu oraz tabletów Apple, a także 

nowoczesnej kolorowej wielofunkcyjnej kserokopiarki oraz laminarki. Liczba wypożyczeń to 

7410 a liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 356. Biblioteka ma również w swojej 

ofercie możliwość lektury czasopism (prenumerujemy 4 tytuły). Pracownicy biblioteki 

aktywnie uczestniczą w tworzeniu „Wieści Gminnych z Pszczewa i okolic” (redakcja tekstów, 

korekta). Biblioteka aktywnie uczestniczyła w organizacji ferii zimowych i zajęć w wakacje, 

organizuje czytanie bajek, w tym metodą Kamishibai, we wrześniu przygotowała akcję 

Narodowego Czytania, które odbyło się w formule hybrydowej. Ograniczona liczba osób  

na widowi i pozostali widzowie poprzez transmisję w sieci. „Fragmenty „Balladyny” 
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wystawiono jako sztukę w formie czytanej. Uruchomiono „książkę na telefon” – to akcja dzięki 

której czytelnikom dowożone są książki do domów. (akcja skierowana dla osób starszych  

lub schorowanych). Przystąpiono do akcji „Mała książka - wielki człowiek” – skierowana  

do najmłodszych czytelników. W 2020 roku ze względu na panującą pandemię zawieszono 

spotkania Pracowni Dobrych Myśli – klubu dyskusyjnego, który zrzesza miłośników książek 

i spotkań w bibliotece.   

 

 

II. AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY 

 

Przy GOK działa amatorski ruch artystyczny: 

- 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 wokalne – instruktor Anna Spyrka – 9 osób  

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

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

z kalendarzem imprez oraz prezentowały swój dorobek w trakcie lokalnych imprez  

oraz wydarzeń online.  

 

III.  KALENDARZ IMPREZ 

W 2020 roku  nie zrealizowano w pełni założeń kalendarza imprez. Przez panującą pandemię 

Covid-19 zmuszeni byliśmy odwołać niektóre wydarzenia, a niektóre dostosowano  

do aktualnie panujących obostrzeń. Z powodu braku możliwości organizacji niektórych 

wydarzeń, przeniesiono działania do sieci, a także zorganizowano wydarzenia niezaplanowane:  

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

z licytacją na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

 Na przełomie stycznia i lutego podczas ferii zimowych GOK przygotował liczne atrakcje 

dla dzieci, z których chętnie korzystali najmłodsi mieszkańcy, 

 W lutym odbyło się przy współpracy z DPS Szarcz przedstawienie Dzieje Zbawienia oraz 

koncert scholii z Pszczewa (kolędy), 

 W lutym zorganizowano (wspólnie z Klubem Przyjaciół Pszczewa) zabawę karnawałową, 

 21 lutego 2020 r. w GOK odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Festiwalu Piosenki 

Pro Arte 2020, 

 29 lutego 2020 r. w GOK odbyły się eliminacje powiatowe Lubuskiego Festiwalu 

Recytatorskiego Pro Arte 2020, 

 24 lutego 2020 przy tradycyjnym pączku odbył się Tłusty Czwartek z koncertem zespołu 

Modesta Acoustic. 

 W marcu zorganizowano: 

- Spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” 

- Warsztaty plastyczne online  (marzec- lipiec) 

- Czytanie bajek dla dzieci online (marzec-kwiecień) 
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 W czerwcu :  

-  Wystawiono przedstawienie online dla dzieci „Z pamiętnika Tosi” 

 W lipcu i sierpniu organizowano rajdy rowerowe po gminie Pszczew 

 Od 13 do 17 lipca ruszyły też Wakacje z GOK, podczas których zorganizowano cykl 

wyjazdów i zajęć dla dzieci, 

 18 lipca – koncert w parku czy plebanii „An Dreo e Karina” – włoskie rytmy 

 19 lipca – koncert kwartetu smyczkowego filharmonii gorzowskiej  

 25 lipca – Puchar Polski Strong Man i towarzyszący temu Festiwal Smaków  

 1 sierpnia –transmisja koncertu „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”  

–  za kinem „Przystań” 

 2 sierpnia zorganizowano w parku przy plebanii przegląd talentów „Masz talent?”  

 7 sierpnia – koncert jazzowy zespołu Michał Kaczmarczyk TRIO - w parku przy plebanii 

 9 sierpnia – koncert Świebodzińskiej Orkiestry Dętej z występem mażoretek - w parku 

przy plebanii 

 4 września – Narodowe Czytanie fragmentów „Balladyny” -  przedstawienie czytane  

w formie hybrydowej. 

 10 września – spotkanie autorskie z Pawłem Sochackim (GOK wydał jego książkę  

„Za starymi drzwiami”) 

 12 października – warsztaty kulinarne dla najmłodszych  

 24 października zorganizowano koncert online z okazji Dnia Seniora 

 26 listopada – warsztaty online „Jak zrobić kalendarz adwentowy?”  

 W grudniu: 

- konkurs na kartkę bożonarodzeniową 

- spotkanie online ze Świętym Mikołajem 

- konkurs świąteczny na ozdobę świąteczną 

- pieczenie pierników – online 

 Przez cały rok 2020 GOK wydawał miesięcznik „Wieści Gminne z Pszczewa i Okolic”.  

 

 

 REMONTY I ŚRODKI TRWAŁE 

Wartość środków trwałych GOK w 2020 roku zwiększyła się w związku z montażem paneli 

fotowoltaicznych na budynku kina. Panele zasilają budynek kina i Gok. Zakupiono z dotacji 

Gminy Pszczew i środków własnych Gok w wysokości 69.838,77 zł (w tym dotacja z gminy w 

kwocie 69.200 zł). Zakupiono komputer i monitor w kwocie 2930 zł. A także kamerę FULL HD 

za 1399 zł. Na zajęcia taneczne zakupiono ruchome stojaki z lustrem za kwotę 1138,21 zł. Do 

utrzymania czystości w kinie „Przystań” zakupiono odkurzacz bezprzewodowy w kwocie 

1544,71 zł. Wykonano dokumentacje na remont schodów ewakuacyjnych w kinie „Przystań” na 

kwotę 4800 zł.  

PROJEKTY: 

GOK otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn. 

„Mali Pszczewiacy. Reaktywacja”. Na te działania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 16 

tys. złotych. To już w sumie trzeci projekt, który realizowaliśmy z tego programu. Wcześniej 
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było to „Spotkanie z kulturą łemkowską. Pszczewska opowieść” oraz „Romowie. Byliśmy  

tu tylko przejazdem”. 

Celem niniejszego zadania była reaktywacja zespołu tańca ludowego "Mali Pszczewiacy", 

która ma kultywować kulturę ziemi lubuskiej - naszego regionu. Zorganizowane zostały warsztaty 

z tańca oraz śpiewu białego. Stworzono również grupę śpiewaczą. Na koniec odbył się koncert, 

na którym nowe zespoły mogły się zaprezentować, wystąpiła tam również kapela Mistrzów SML 

ze Zbąszynia. Ze względu na panująca epidemię, koncert odbył się online.  

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego otrzymaliśmy dotację  

w wysokości 8.130,08 zł na przeprowadzenie zabiegu fumigacji. Pozostała część kwoty została 

sfinansowania z dotacji Gminy Pszczew i ze środków własnych GOK. Zabieg ten miał na celu 

usunięcie czynnych żerowisk owadów w drewnianych elementach obiektu.  

GOK został beneficjentem programu "Kultura w sieci". Do programu zgłoszono łącznie 

5 948 wniosków, a po ocenie wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Zajęliśmy 83 miejsce! Projekt  

pod nazwą "Dom Szewca od kuchni i legendy pszczewskie on-line".  GOK otrzymał dotację w 

wysokości 26 tys. zł.  W ramach projektu nakręciliśmy 7 filmików o Muzeum „Dom Szewca” 

oraz 3 teatrzyki kukiełkowe z pszczewskimi legendami. Projekt miał za zadanie promować 

Muzeum oraz pokazać jak mogło wygadać życie ówczesnych mieszkańców z początku minionego 

stulecia. Teatrzyki zaś miały na celu przekazanie widzom pszczewskich legend w formie online. 

Ze względu na panującą epidemię większość naszych działań w GOK, zmuszeni byliśmy 

przenieść do internetu.  

Pszczew jest jednym z laureatów II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij 

swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi  

w wysokości 19 tys. zł. Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie poprzez rewitalizację przestrzeni 

zielonych przy muzeum "Dom Szewca" i Kinie „Przystań” stworzył miejsca przyjazne 

mieszkańcom. Grant przeznaczony został na ich rewitalizację – stworzenie ogrodów z miejscami 

wypoczynku, które z nadejściem wiosny posłużą jako miejsce wytchnienia dla mam z dziećmi, 

seniorów, niepełnosprawnych, miłośników książek czy spragnionych cienia drzew turystów. 

GOK będzie dbał o nowe przestrzenie – pracownicy przez cały rok zadbają o rośliny, 

natomiast meble ogrodowe i hamaki będą na okres jesiennozimowy deponowane w magazynie, 

konserwowane, a wiosną ponownie wystawiane w ogrodach do dyspozycji mieszkańców. 

 

 

Działania kulturalne realizowane przez urząd gminy i mieszkańców: 

  

Styczeń 1945 roku we wspomnieniach mieszkańców Pszczewa – film dokumentalny 

upamiętniający 75. rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich i powrotu Pszczewa do Polski. 

 

Uroczystość upamiętniająca mjr. Rudolfa Majewskiego – dowódcę 25. Pułku Piechoty Armii 

Krajowej – działanie realizowane z Fundacją na Rzecz Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa, 

Instytutem Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem Z Pogranicza. Odsłonięto tablicę 

upamiętniającą Bohatera, wystawiono spektakl ukazujący proces Rudolfa Majewskiego. Odbyły 

się również prelekcje i rozmowy na temat losów Żołnierzy Wyklętych.  
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Zorganizowano Rodzinny Konkurs Plastyczny – Ilustracja do Pieśni Żołnierzy Armii 

Krajowej", w którym wzięło udział 51 osób.  

 

Na stronie www.pszczew.pl opublikowano galerie fotografii mieszkańców gminy: pana 

Krzysztofa Niedbalskiego – Pszczew w latach 80. i 90. oraz fotografie pana Henryka Horskiego 

Pszczewskie widoki.  

 

W czasie pandemii przeprowadzono wirtualny konkurs Pszczew Ma Talent. Jurorami było 

sześcioro byłych lub obecnych mieszkańców gminy, którzy zawodowo specjalizują się w różnych 

formach aktywności artystycznej czy sportowej. W konkursie wzięło udział 27 uczestników, 

prezentując swe talenty.  

  

Pszczew Śpiewa Marsz Pierwszej Brygady – zrealizowano i opublikowano film promujący 

postawy patriotyczne, w którym 32 mieszkańców gminy śpiewało tytułową pieśń.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pszczew.pl/
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1.11. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami  
  

  W gminie Pszczew nie funkcjonują  zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.  

  W 2020 r. nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych.   

 Na dzień 1 stycznia 2020 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 0,060 Mg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 0,19 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 0,17 Mg,  a zmieszanych odpadów 

komunalnych 0,24 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, niestety  ilość zmieszanych odpadów też nie jest mała. W roku 

budżetowym wpływ na taką sytuację miała też epidemia w kraju. Nałożone obostrzenia, 

ograniczenie wychodzenia z domu, nałożona praca zdalna, wpływała na „produkcję” odpadów. 

Porównując początek roku i jego koniec, nastąpił wzrost ilości odpadów. Przypuszczalnie można 

stwierdzić, iż wpływ na tę sytuację może mieć też praca zdalna i spora ilość dodatkowych osób  

w gminie, sezonowych – turystów, którzy wybrali pobyt na kwarantannach czy też pracowali 

zdalnie w naszej gminie. W celu polepszenia warunków środowiskowych,  

w których żyją mieszkańcy,  gmina podjęła następujące działania:  

• stworzono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, określający wizje rozwoju gminy   

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej;  

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

z dnia 29.12.2009r., zwolnienia 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 lat, 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;  

 

Udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 100%.  

Na terenie gminy Pszczew decyzję na wywóz nieczystości ciekłych posiadają trzy podmioty 

gospodarcze oraz Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie, decyzje te 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.emapa.net.  

  W roku 2020 wydano 54 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, w tym 20 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.    

           Wydano 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/dziennik_urzedowy.html
http://www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/dziennik_urzedowy.html
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
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Rozdział 2. Informacje finansowe   
  

    

2.1.  Dochody 

Realizacja planu dochodów za  rok 2020 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe 

przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
Stopień 

realizacji 

planu (%) 

Dochody bieżące       26 090 637,36          25 973 179,78     99,5 

w tym:       

dochody z UE            948 693,75            1 121 568,39     118,2 

Dochody majątkowe         2 543 979,29        4 293 161,83     168,8 

w tym między innymi:       

dochody ze sprzedaży 

majątku 
         1 897 031,00             1 896 959,34     100,0 

dochody z UE            221 358,00 221 358,00 100,0 

Dochody ogółem     28 634 616,65   30 266 341,61 105,7 

 

 

 

Struktura dochodów  

 

Wyszczególnienie 

Kwota 

zrealizowanych 

dochodów 

 

Dotacje i środki przeznaczone na 

dofinansowanie zadań własnych 

 

        

12 162 417,63 

Subwencje           

5 343 179,00 

Dochody pozostałe         

12 760 744,98 

 Ogółem         

30 266 341,61 
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2.2.  Wydatki 

Zestawienie wydatków budżetowych za 2020 rok 

 Wyszczególnienie  
 Plan po 

zmianach  
 Wykonanie  

 
Wykonanie 

w %  

 Wydatki ogółem, w tym    27 772 609,47      25 867 620,97            93,1     

 1. Wydatki bieżące, w tym:    25 034 802,65      23 678 356,33            94,6     

 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:    14 846 157,37      13 822 965,62            93,1     

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
w tym:  

    8 620 200,96       8 363 414,50            97,0     

   - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe 
wynagrodzenie roczne  

    6 905 513,72       6 743 540,02            97,7     

   - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne          32 000,00            26 704,75            83,5     

   - wynagrodzenia bezosobowe,        263 372,47          223 930,93            85,0     

  - honoraria   - - - 

   - składki naliczone od wynagrodzeń      1 285 280,87       1 235 465,50            96,1     

   - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 
społecznych  

      134 033,90          133 773,30            99,8     

   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych  
    6 225 956,41       5 459 551,12            87,7     

 2) dotacje na zadania bieżące      1 246 948,91       1 192 231,73            95,6     

  3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych      7 678 591,84       7 570 842,89            98,6     

 4) wydatki na realizację programów finansowanych  
ze środków europejskich z czego:  

    1 174 104,53       1 004 512,51            85,6     

  - wydatki na wynagrodzenia         499 464,32          405 947,25            81,3     

  - składki naliczone od wynagrodzeń          84 202,21            71 785,79            85,3     

   - wydatki bieżące pozostałe        590 438,00          526 779,47            89,2     

 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  - - - 

 6) wydatki na obsługę długu publicznego          89 000,00            87 803,58           98,7     

 2. Wydatki majątkowe, w tym:      2 737 806,82       2 189 264,64            80,0     

 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego      2 737 806,82       2 189 264,64            80,0     

 na programy finansowane z udziałem środków 
europejskich  

        84 170,19            15 100,00            17,9     
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2.3.  Zadłużenie 

Stan zadłużenia Gminy Pszczew na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 7.546.488,74zł. 

 

Na obsługę długu publicznego w roku 2020 zaplanowano 89.000,00 zł,  

wydano 87.803,58 zł, tj. 98,7%.  

 

• Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 03 grudnia 2010 roku na podstawie umowy  

   z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie wyniosły 5.025,70 zł.                                                                        

• Koszt obsługi kredytu zaciągniętego w dniu 28 listopada 2014 roku na podstawie umowy  

   z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie wyniosły 21.085,70 zł .       

                                                                                                 

•  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 wyniosły 61.692,18 zł.       

 

2.4.  Realizacja przychodów i rozchodów                                                                                                                                

                                                                             

 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

budżetowa 

Kwota ( w zł ) 

Plan  Wykonanie 

1. 2. 3. 4. 5. 

PRZYCHODY BUDŻETU 

1. 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 

§ 905           47 312,33                  47 312,33     

2. 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 
rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i 

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków 

§ 906         175 039,63                175 039,63     

3. 
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych 
§ 950 -         2 831 241,50     

 Razem przychody          222 351,96          3 053 593,46     

 ROZCHODY BUDŻETU 

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992         989 000,00                989 000,00     

2.  Przelewy na rachunki lokat § 994           95 359,14                                -     

 Razem rozchody    1 084 359,14             989 000,00     
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2.5.   Wieloletnia prognoza finansowa 

 

 Prognoza nadwyżki operacyjnej na dzień 31.12.2020r. 

 

Prognoza limitu zadłużenia wg stanu na 31.12.2020 r. 
                                         

Wyszczeg

ólnienie 

Wskaźnik spłaty zobowiązań 

Relacja 
określona po 
lewej stronie 
nierówności 
we wzorze, o 
którym mowa 

w art. 243 
ust. 1 ustawy 

(po 
uwzględnieni
u zobowiązań 

związku 
współtworzon

ego przez 
jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

oraz po 
uwzględnieni
u ustawowych 

wyłączeń 
przypadającyc
h na dany rok 

Relacja określona po prawej stronie 
nierówności we wzorze, o którym 
mowa w art. 243 ust.1 ustawy, 

ustalona dla danego roku (wskaźnik 
jednoroczny) 

Dopuszczalny limit spłaty 
zobowiązań określony po 

prawej stronie nierówności 
we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń, obliczony w 
oparciu o plan 3 kwartału 
poprzedzającego pierwszy 
rok prognozy (wskaźnik 

ustalony w oparciu o 
średnią arytmetyczną z 

poprzednich lat) 

Dopuszczalny limit 
spłaty zobowiązań 

określony po prawej 
stronie nierówności we 

wzorze, o którym 
mowa w art. 243 

ustawy, po 
uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 
poprzednich lat) 

Informacja o 
spełnieniu 

wskaźnika spłaty 
zobowiązań 

określonego w 
art. 243 ustawy, 

po 
uwzględnieniu 

zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

oraz po 
uwzględnieniu 
ustawowych 

wyłączeń, 
obliczonego w 

oparciu o plan 3 
kwartałów roku 
poprzedzającego 
rok budżetowy 

Informacja o spełnieniu wskaźnika 
spłaty zobowiązań określonego w 

art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, obliczonego w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego 

rok budżetowy 

2020 6,59% 8,37% 19,97% 18,45% 21,17% TAK TAK 

2021 5,53% 10,72% 13,90% 16,11% 18,83% TAK TAK 

2022 5,46% 7,02% 10,05% 12,83% 15,55% TAK TAK 

2023 5,23% 7,94% 10,40% 14,64% 14,64% TAK TAK 

2024 2,82% 7,69% 8,55% 11,45% 11,45% TAK TAK 

2025 2,68% 7,63% 0,00 9,67% 9,67% TAK TAK 

2026 2,63% 4,28% 0,00 7,40% 8,56% TAK TAK 

2027 2,50% 4,22% 0,00 7,66% 7,66% TAK TAK 

2028 2,37% 3,96% 0,00 7,07% 7,07% TAK TAK 

2029 2,25% 3,91% 0,00 6,11% 6,11% TAK TAK 

2030 2,12% 3,86% 0,00 5,66% 5,66% TAK TAK 

Wyszczególnienie 

 
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w 

art. 242 ustawy 

 
Różnica między 

dochodami bieżącymi 
a  wydatkami 

bieżącymi 

Różnica między wydatkami bieżącymi, 
skorygowanymi o środki 7), a wydatkami 
bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki 

2020 1 055 834,71 1 278 186,67 

2021 1 187 292,70 1 257 292,70 

2022 1 057 292,70 1 057 292,70 

2023 1 260 000,00 1 260 000,00 

2024 1 265 000,00 1 265 000,00 

2025 1 299 850,00 1 299 850,00 

2026    703 100,00    703 100,00 

2027    723 890,00                         723 890,00 

2028    707 450,00     707 450,00 

2029    728 348,00     728 348,00 

2030    749 770,00                         749 770,00 
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Prognozowany harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wg. stanu na 31.12.2020 r. 

 

Wyszczególnienie  
Wydatki  na 

obsługę długu  

 

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 

pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych 

2020 89 000,00 989 000,00 

2021 143 583,00 795 000,00 

2022 122 500,00 795 000,00 

2023 101 418,00 2 450 414,60 

2024 84 380,00 410 000,00 

2025 71 258,00 410 000,00 

2026 58 388,00 410 000,00 

2027 45 518,00 410 000,00 

2028 32 350,00 410 000,00 

2029 19 779,00 410 000,00 

2030 6 910,00 410 000,00 
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Rozdział 3. Informacja o stanie mienia komunalnego  
    

3.1.  Rzeczowy majątek trwały  

 

 

Nieruchomości gruntowe Gminy Pszczew zajmują powierzchnię 373,2448 ha. Wartość gruntów 

wg ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku  wynosi 12.412.765,44 zł, 

w tym: 

- grunty - zabudowa mieszkaniowa 704 024,00 zł,     

- grunty pod zabudowę 1 751 272,50 zł,  

- grunty pod zabudową usługową 1 171 910,70 zł, 

- grunty pod zabudowę usługową 46 410,00 zł, 

- grunty pod zabudowę rekreacyjną 3 418 972,40 zł, 

- grunty rolne 131 122,00 zł, 

- grunty leśne, zadrzewienia 87 451,00 zł, 

- tereny zieleni 1 971 519,00 zł, 

- drogi 3 042 017,18 zł, 

- rowy 88 066,66 zł. 

 

              Ponadto wartość gruntów wykazana w księgach rachunkowych jednostek 

organizacyjnych  na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1.079.759,00zł. Umorzenie gruntów 

będących w wieczystym użytkowaniu GOK to kwota 5.052,28zł. 

 

 Wartość ewidencyjna budynków i lokali według ksiąg rachunkowych na dzień                   

31grudnia 2020 roku zamknęła się  kwotą 39.531.693,12zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym 

zwiększyła się 374.041,29zł. Na powyższe saldo wpłynęły następujące zmiany: 

 

Zwiększenia, w tym: 

1) hala sportowa w Pszczewie – montaż siłowników do uchylania  

okien  (podwyższenie wartości budynku)                                                          5.904,00 zł, 

2) wykup lokalu mieszkalnego – Pszczew nr 12/2 

(podwyższenie wartości budynku Urzędu Gminy)                                        123.430,96 zł, 

3) remont budynków będących  w zarządzie ZUK                                           244.706,33 zł, 

w tym: 

Policko 14                                                       

Pszczew Rynek 4     

Pszczew ul. Jadwigi 3  

budynek gospodarczy (stara remiza)  

      Wartość umorzenia budynków i lokali na dzień 31.12.2020roku wynosi 10.651.499,70 zł,  

co daje wskaźnik umorzenia na poziomie 26,9%.  
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Obiekty inżynierii lądowej - budowle 

  

 Wartość ewidencyjna budowli  według ksiąg rachunkowych na dzień  31 grudnia 2020 roku 

wynosi  50.729.101,59 zł. W ciągu 2020 roku zwiększyła się o 627.788,35 zł. Na powyższe saldo 

wpłynęły następujące zmiany: 

 

Zwiększenia, w tym: 

1) droga wewnętrznej o nr ewid. 255 w Stołuniu  

(od posesji nr 8 do posesji nr 12) 127.872,07 zł, 

2) droga gminna w Stołuniu dz. nr 293  

 (podwyższenie wartości środka trwałego)                             16.274,99 zł, 

3) wykonanie zjazdu  (dz. nr 654/1) ul. Jałowcowa                                                    

2.885,00 zł, 

(podwyższenie wartości środka trwałego)                  

4) wykonanie zjazdu w m. Szarcz (dz. nr 153,/3) 10.095,08 zł, 

5) droga wewnętrzna w Policku (dz. nr 62/2) 37. 910,72 zł, 

6) oświetlenie drogowe ul. Brzegowa, ul. Grobla w Pszczewie 

(podwyższenie wartości) 17.482,00 zł, 

7) kopiec ziemny nad j.Kochle (podwyższenie wartości) 23.844,28 zł, 

8) przepompownia ścieków w Pszczewie – modernizacja (4A,AB, AC) 48.392,04 zł, 

9) kanalizacja grawitacyjna w Pszczewie dz. nr 1054 24.351,94 zł, 

10) przyłącze wodociągowe ul.Szarzecka w Pszczewie 17.954,71 zł, 

11) sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Brzozowa 248.066,01 zł, 

12) sieć wodociągowa dz. nr 189 Świechocin  16.185,94 zł, 

13) przyłącze wodociągowe dz. nr 1405/2 Os. P.. Wlkp w Pszczewie 9.263,98 zł, 

14) ogrodzenie z siatki PCV na stacji uzdatniania wody w Pszczewie 18.369,11 zł, 

15) oświetlenie (słupy z lampami LED z czujnikiem ruchu  

na SUW Pszczew)                                                                                             8.840,48  zł.  

 

 Wartość umorzenia na koniec 2020 roku  wynosi 22.188.969,48zł. Wskaźnik umorzenia stanowi  

43,7%. 

 

3.2.  Pozostałe środki trwałe 

 Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych  według ksiąg rachunkowych na dzień 31 

grudnia 2020 roku wynosi 9.957.386,24 zł. W ciągu 2020 roku zwiększyła się o 625.515,97 zł. 

Na powyższe saldo wpłynęły następujące zmiany: 

 

Zwiększenia, w tym: 

1) panele fotowoltaiczne – GOK w Pszczewie  69.838,77 zł, 

2) klimatyzacja (sala I piętro) – Przedszkole Samorządowe w 25.830,00 zł, 

3) piec gazowy VITODENS z zasobnikiem na wodę – świetlica wiejska  

Policko  20.586,00 zł, 

4) monitoring cyfrowy – plaża komunalna w Pszczewie 14.215,11 zł, 
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5) zestaw zabawowy Mędrek  13.500,44 zł, 

6) zestaw zabawowy Statek 32.165,73 zł, 

7) zestaw zabawowy Urwis 2 11.296,13 zł, 

8) szafa układu sterowania stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków 23.708,56 zł, 

9) brama samonośna z napędem elektrycznym z centralnym odbiornikiem 

 fotokomórką i pilotem 5.174,92 zł, 

10) cyfrowy system monitoringu na SUW w Pszczewie 6.931,74 zł, 

11) sprężarka tłokowa – oczyszczalnia ścieków 10.535,24 zł, 

12) pług do odśnieżania 13.752,35 zł, 

13) ładowarka (używana 1992r.) 30.000,00 zł, 

14) koparko-ładowarka kołowa  351.107,70 zł, 

Zmniejszenia,  

w tym: 

1) eksponaty (GOK) 3.126,72 zł. 

     Wartość umorzenia na koniec 2020 roku  wynosi 7.470.370,19zł. Pozostałe środki trwałe 

umorzone są w 75,0 %. 

 

3.3.   Środki trwałe w budowie 

 

Wartość  środków trwałych w budowie na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęła się kwotą 

1.423.778,50zł, z czego wartość inwestycji  prowadzonych przez Urząd Gminy - 933.267,96zł 

oraz inwestycji realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych  - 490.510,54zł. 

 

3.4.   Należności długoterminowe 

 

       Należności  długoterminowe Gminy Pszczew na dzień 31 grudnia 2020 roku  wynoszą 

161.782,12 zł  i dotyczą  należności osób fizycznych z tytułu spłat rat za kupno mieszkania  – 

145.333,12zł; opłaty adiacenckiej – 6.785,00zł; z tytułu prawa przekształcenia wieczystego 

gruntu w prawo własności – 9.664,00 zł.  

 

 3.5.   Inne dane i informacje 

 

Wielkość gminnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Usług 

Komunalnych w Pszczewie przedstawia się następująco: 

- 103 lokale komunalne o łącznej pow. użytkowej 5.295,40 m
2

,  

- 15 lokali najem socjalny o pow. 619,95m2,  

- 12 lokali odszkodowanie (byłe socjalne) o pow. 574,46 m2,  

- 2 pomieszczenia  tymczasowe o pow. 53,85 m2 

-  49 lokali użytkowych o łącznej pow. 3.214,90 m2 . 
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W 2020 roku do zasobu mienia komunalnego gminy nabyto następujące nieruchomości: 

1) Aktem notarialnym z dnia 05.06.2020 roku Repertorium A nr 2833/2020, aktem notarialnym z 

dnia 29.06.2020 roku Repertorium A nr 3353/2020 oraz aktem notarialnym z dnia 08.07.2020 

roku Repertorium A nr 3517/2020 dokonano nieodpłatnego przejęcia od osób fizycznych 

nieruchomości oznaczonej nr działki 1394/6 obręb Pszczew o pow. 0,4424 ha  

z przeznaczaniem pod drogę o wartości 217.000,00 zł. 

2) Aktem Notarialnym nr 2180/2020 z dnia 19.03.2020 r. dokonano przeniesienia prawa 

użytkowania wieczystego oraz własności budynków na działce 247/2 obręb Pszczew o pow. 

0,3742 ha od Rolniczej Spółdzielni Usług Rolniczych w likwidacji z siedzibą w Międzyrzeczu  o 

wartości 173.409,00 zł. 

3) Aktem notarialnym z dnia 10.09.2020 roku Repertorium A nr 6001/2020 dokonano 

nieodpłatnego przejęcia od Gminy Grodzisk działki nr 460 o pow. 0,0890 ha oraz 97/1 o pow. 

0,1052 ha obręb Pszczew o wartości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na drogi. 

 

W wyniku postępowań przetargowych sprzedano nieruchomości niezabudowane : 

1) aktem notarialnym Repertorium A – numer 1078/2020 z dnia 21.02.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/48 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

w Pszczewie o pow. 0,0639 ha za cenę netto 39.685,00 zł / brutto 48.812,55 zł, 

2) aktem notarialnym Repertorium A – numer 1055/2020 z dnia 21.02.2020 r. 

dokonano sprzedaży działki nr 1310/23 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową  

w Pszczewie o pow. 0,1188 ha za cenę netto 75.130,00 zł / brutto 92.409,90 zł, 

3) aktem notarialnym Repertorium A– numer 1062/2020 z dnia 21.02.2020 r. 

dokonano sprzedaży działki nr 1310/16 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową  

w Pszczewie o pow. 0,0928 ha za cenę netto 45.722,00 zł / brutto 56.238,06 zł, 

4)  aktem notarialnym Repertorium A – numer 1070/2020 z dnia 21.02.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/56 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

oraz teren leśny w Pszczewie o pow. 0,1543 ha za cenę netto 66.551,00 zł / brutto 

81.857,73 zł, 

5) aktem notarialnym Repertorium A– numer 3948/2020 z dnia 24.07.2020 r i 

4855/2020 z 02.09.2020 dokonano sprzedaży działki nr 1205/55 przeznaczonej  

pod zabudowę rekreacyjną oraz teren leśny w Pszczewie o pow. 0,1404 ha za cenę netto 

49.943,00,00 zł / brutto 61.429,89 zł, 

6) aktem notarialnym Repertorium A – numer 3487/2020 z dnia 03.07.2020 r. 

dokonano sprzedaży działki nr 1310/24 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową  

w Pszczewie o pow. 0,1194 ha za cenę netto 98.750,00 zł / brutto 121.426,50 zł, 
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7) aktem notarialnym Repertorium A– numer 3480/2020 z dnia 03.07.2020 r. 

dokonano sprzedaży działki nr 1310/15 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową  

w Pszczewie o pow. 0,0908 ha za cenę netto 42.000,00 zł / brutto 51.660,00 zł, 

8) aktem notarialnym Repertorium A– numer 4336/2020 z dnia 05.08.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/42 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

w Pszczewie o pow. 0,0687 ha za cenę netto 65.020,00 zł / brutto 79.974,60 zł, 

9) aktem notarialnym Repertorium A– numer 3956/2020 z dnia 24.07.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/40 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

w Pszczewie o pow. 0,0693 ha za cenę netto 43.514,00 zł / brutto 53.522,22 zł, 

10)  aktem notarialnym Repertorium A– numer 3927/2020 z dnia 24.07.2020 r. 

dokonano sprzedaży działki nr 545/5 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową  

w Pszczewie o pow. 0,1000 ha za cenę netto 101.300,00 zł / brutto 124.599,00 zł, 

11) aktem notarialnym Repertorium A – numer 3934/2020 z dnia 24.07.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/41 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

w Pszczewie o pow. 0,0682 ha za cenę netto 62.150,00 zł / brutto 76.444,50 zł, 

12) aktem notarialnym Repertorium A– numer 3920/2020 z dnia 24.07.2020 r. 

dokonano sprzedaży działki nr 545/6 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową  

w Pszczewie o pow. 0,1000 ha za cenę netto 194.000,00 zł / brutto 238.620,00 zł, 

13) aktem notarialnym Repertorium A – numer 5495/2020 z dnia 25.09.2020 r. 

dokonano sprzedaży działki nr 1310/25 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową  

w Pszczewie o pow. 0,1563 ha za cenę netto 130.000,00 zł / brutto 159.900,00 zł, 

14) aktem notarialnym Repertorium A – numer 5720/2020 z dnia 02.10.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/58 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

oraz teren leśny w Pszczewie o pow. 0,1033 ha za cenę netto 63.000,00 zł / brutto 

77.490,00 zł, 

15) aktem notarialnym Repertorium A – numer 5713/2020 z dnia 02.10.2020 r. 

dokonano sprzedaży działki nr 1310/20 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową  

w Pszczewie o pow. 0,1220 ha za cenę netto 123.000,00 zł / brutto 151.290,00 zł, 

16)  aktem notarialnym Repertorium A 992/2020 z dnia 30.10.2020 r. dokonano 

sprzedaży działki nr 1310/26 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie 

o pow. 0,1016 ha za cenę netto 54.200,00 zł / brutto 66.715,20 zł, 

17)  aktem notarialnym Repertorium A– numer 5488/2020 z dnia 25.09.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/39 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

w Pszczewie o pow. 0,0908 ha za cenę netto 75.620,00 zł / brutto 93.012,60 zł, 



53  

  

18)  aktem notarialnym Repertorium A numer 5706/2020 z dnia 02.10.2020 dokonano 

sprzedaży działki nr 1310/27 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Pszczewie 

o pow. 0,1518 ha za cenę netto 90.300,00 zł / brutto 111.069,00 zł, 

19)  aktem notarialnym Repertorium A– numer 941/2020 z dnia 16.10.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/45 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

w Pszczewie o pow. 0,0687 ha za cenę netto 73.500,00 zł / brutto 90.405,00 zł, 

20) aktem notarialnym Repertorium A – numer 5727/2020 z dnia 02.10.2020 r 

dokonano sprzedaży działki nr 1205/52 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną  

w Pszczewie o pow. 0,0934 ha za cenę netto 80.200,00 zł / brutto 98.646,00 zł. 

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych: 

1) akt notarialny Repertorium A – numer 2161/2020 z dnia 06.05.2020 r Policko 33/6 

lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – cena 

123.725,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 27%, co dało cenę końcową 

90.319,25 zł. Płatność została rozłożona na 10 rat rocznych, pierwsza wpłata wyniosła 

9.221,93 zł 

2) akt notarialny Repertorium A – numer 2278/2020 z dnia 06.04.2020 r Sprostowanie 

udziałów w częściach wspólnych budynku mieszkano-usługowym w Pszczewie przy ul. 

Kasztanowej 14  (zmniejszenie udziału Gminy Pszczew z 649/1000 do 644/1000 w 

działce 1180/5) , wpłata z tego tytułu wyniosła 4.708,00 zł (w tym za poniesione koszty 

1.200,00 zł) 

3) akt notarialny Repertorium A – numer 2370/2020 z dnia 18.05.2020 r -Pszczew ul. 

Władysława Sikorskiego 8/2 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych 

oraz gruncie – cena 107.151,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45%,   

co dało cenę końcową 58.933,05 zł (wpłata jednorazowa), 

4)  akt notarialny Repertorium A – numer 4322/2020 z dnia 05.08.2020 r Pszczew ul. 

Poznańska 26/1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – 

cena 121.110,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45%,  co dało cenę 

końcową 66.610,50 zł (wpłata jednorazowa), 

5) akt notarialny Repertorium A – numer 4656/2020 z dnia 20.08.2020 r Pszczew ul. 

Kasztanowa 1/2 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie 

– cena 113.139,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45%, co dało cenę 

końcową 62.226,45 zł (wpłata jednorazowa), 
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6)  akt notarialny Repertorium A – numer 3830/2020 z dnia 17.11.2020 r  - Pszczew ul. 

Poznańska 26/2 lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – 

cena 69.000,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45%,  co dało cenę 

końcową 37.950,00 zł (wpłata jednorazowa), 

7)  akt notarialny Repertorium A – numer 7931/2020 z dnia 29.12.2020 r Pszczew ul. 

Poznańska 31a lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie – 

cena 120.794,00 zł od której udzielono bonifikaty w wysokości 45%, co dało cenę 

końcową 66.436,70 zł (wpłata jednorazowa). 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł ogółem: 372,8706 ha                             

o przybliżonej wartości  12.345.409,44 w tym: 

 
Zestawienie – grunty 31.12.2020r. 

 

Powierzchnia 

w m2 Wartość 

Grunty rolne 122384 131 122,00 zł 

Zabudowa 

mieszkaniowa 34001 704 024,00 zł 

Lasy, 

zadrzewienia 170310 87 451,00 zł 

Zabudowa 

usługowa 86106 1 104 554,70 zł 

Zabudowa 

usługowa 3094 46 410,00 zł 

Tereny 

rekreacyjne 212958 3 418 972,40 zł 

Tereny zieleni 663586 1 971 519,00 zł 

Grunty pod 

zabudowę 175236 1 751 272,50 zł 

Drogi 1911171 3 042 017,18 zł 

Gr. w trwałym 

zarządzie 72260  

Rowy 277600 88 066,66 zł 

RAZEM 3728706 12 345 409,4 zł 

 

 

Wpływy z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu  

oraz bezumownego korzystania z gruntów wyniosły łącznie 167.380,01 zł, w tym: 

 - z tytułu dzierżaw nieruchomości rolnych        - 32.081,90 zł 

- z tytułu pozostałych dzierżaw                          - 119.356,44 zł 

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,        - 3.485,50 zł 

- z tytułu trwałego  zarządu                                   - 5.443,27 zł 

- z tytułu bezumownego korzystania z gruntów     – 7.012,90 zł 
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W wieczystym użytkowaniu pozostaje 0,6852 ha gruntów komunalnych, w tym: 

- osób fizycznych 0,3687 ha 

- Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie 0,3165 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. 

Wydzierżawiono łącznie grunty pozostające w zasobie gruntów komunalnych o pow.              

71.5630 ha, w tym: 

1)  pod uprawy rolne i ogródki przydomowe  70,3156 ha 

2) na cele rekreacyjne, usługowe, pozostałe      1,2474 ha 

9. W użyczenie na rzecz Stowarzyszeń oraz jednostek OSP oddano nieruchomości  

o łącznej  pow. 3,9182  ha. 

10. W bezumownym użytkowaniu pozostawało  5,9410 ha.                              

11. Na podstawie zawartych umów z innymi podmiotami Gmina Pszczew użytkuje łącznie 

2,6768 ha, w tym:  

- od ALP - Nadleśnictwa Bolewice grunty położone w obrębie Pszczew dz. nr 1676B/4 o pow.  

0,0579 pod ujęciem wody, 

- od osoby fizycznej grunty położone w obrębie Świechocin, oznaczone nr działki 106/4 część                  

o pow.0,5000 ha pod boisko sportowe, 

- od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pszczewie grunty położone w obrębie Pszczew, oznaczone     

nr działki 561, 562, 563 i 564/2 o łącznej pow. 2,0089 ha z przeznaczeniem pod plac 

zabaw dla dzieci i kopiec ziemny oraz teren parkowy. 

- od ALP Nadleśnictwa Bolewice grunty położone w obrębie Świechocin dz. nr 2112/9 

oddział112b część o pow.  0,0539 ha z przeznaczeniem na eksploatację linii 

światłowodowej, 

- od ALP Nadleśnictwa Trzciel grunty położone w obrębie Pszczew, Stołuń, Kuligowo, Policko 

o łącznej pow.0,4911 ha z przeznaczeniem  na utrzymanie kablowej linii 

optotelekomunikacyjnej. 

- od osób fizycznych część działki oznaczonej nr 25/4 Janowo tj. pow. 0,0450 ha   

z przeznaczeniem pod plac zabaw. 

- od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Warszawie, Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu część działki 1573/4 tj. 0,0050 ha z przeznaczeniem pod 

teren rekreacyjny. 
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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 2020 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.  

  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.   
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3. Wspieranie rozwoju agroturystyki.  

4. Oferowanie usług turystyczno – rekreacyjnych na wysokim poziomie.  

  

W 2020 roku w ramach promocji gminy przygotowano m.in. SPACER WIRTUALNY  

– aplikację fotograficzno-przestrzenną ukazującą miejscowości, atrakcje turystyczne, zabytki 

oraz przyrodę naszej małej ojczyzny. Aplikacja jest dostępna na stronie www.pszczew.pl    

 

 

 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)  

• 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)  

http://www.pszczew.pl/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
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• 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”. 

  

 

  

 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 

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   

http://www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/dziennik_urzedowy.html
http://www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/dziennik_urzedowy.html
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
http://www.pszczew.e-mapa.net/
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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  31.12.2020 r.):   

 

- 103 lokale komunalne, pow. 5.295,40 m2 

- 15 lokali najem socjalny o pow. 619,95 m2  

- 12 lokali odszkodowanie (byłe socjalne), pow. 574,46 m2  

- 2 pomieszczenia tymczasowe o pow. 53,85m2 

 

 

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 2020 rok stawkę bazową czynszu, ustalono w trybie zarządzenia Nr 0050.59.2019 Wójta 

Gminy Pszczew z dnia 30.09.2019r., w wysokości 6,13 zł 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  -  
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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  

    

 

    

4.5. 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;   
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• 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.  

  

  

 4.6. 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 przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie 

gminy Pszczew. 

•  w roku 2021 i w kolejnych latach planowane jest dalsze prowadzenie akcji usuwania 

wyrobów z azbestem. 

       

  

4.7. Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2020 rok  

  

 

Uchwałą Nr XXXIII. 263.2021 Rada Gminy Pszczew w dniu 31.03.2021 przyjęła „Program 

opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ”  

na 2020 rok. 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

gminy. W związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia21 sierpnia1997r. o ochronie zwierząt, Rada 

Gminy Pszczew określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki  
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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 2020 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 6.000 zł., wydano 2.140 zł, 

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

na podstawie faktury, rachunku wystawionego przez uprawniony podmiot; plan 2.600zł, wydano 

1.263,60 zł 

• koszty utrzymania zwierząt w schronisku: plan 35.000 zł, wydano 28.930,46 zł. 

 

 

 4.8. 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 2020 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.  

Pracowano z rodzinami, w szczególności mającymi trudności w wypełnianiu swoich funkcji, 

bezradnymi w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezradnymi w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, oraz zmagającymi się z problemami materialnymi i socjalnymi. Udzielano 

pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

raz pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zwiększano 
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dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i socjalnego dla rodzin oraz osób 

samotnie wychowujących dzieci, realizowano program 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. Rozwijano oferty 

aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze  

i niepełnosprawne (realizacja zadań Klubu Seniora). 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 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. 

  

    

 4.9.  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pszczew na lata 

2021 – 2022 

 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pszczew na lata 2021 - 2022 został przyjęty 

Uchwałą nr XXVIII.211.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2020 r.  

Program realizowany jest  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie poprzez:  

• działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego  

(portal społecznościowy), 

• organizowanie działań wspierających w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, 

min. wynikających z bezrobocia, bezdomności;  

• zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,  

• kierowanie osób do  ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie,  

• zapewnienie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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4.10.  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. W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie 

realizował następujące zadania: organizowaliśmy spotkania psychoedukacyjne dla rodzin, 

organizowaliśmy szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych  

i opiekuńczych rodzin, w szczególności rodzin dysfunkcyjnych, zwiększaliśmy kompetencje 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie w obszarze zdrowia psychicznego, 

przyznawaliśmy pomoc pieniężną i niepieniężną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zapewnialiśmy rehabilitację społeczną poprzez działania Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Pszczewie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie realizował następujące zadania: 

1. upowszechnianie wiedzy wśród rodzin oraz w środowisku lokalnym na temat: zdrowego 

stylu życia, właściwości sprzyjających zachowaniu zdrowia psychicznego – na portalu 

społecznościowym; 

2. zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu ochrony 

zdrowia psychicznego – rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych form pomocy 

na portalu społecznościowym; 

3. zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników organizacji i instytucji działających 

w obszarze zdrowia psychicznego, placówek oświatowych, służby zdrowia – organizacja 

szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie; 

4. pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań pomocy społecznej  

– przyznawanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie pomocy osobom 

potrzebującym; 

5. realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Pszczew. 

 

 4.11.  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), w:  
- stołówkach szkolnych dla 21 dzieci i uczniów;  
- dla 10 osób dorosłych – posiłki przygotowywane przez stołówkę zewnętrzną,  
w tym 3 dzieci otrzymała pomoc w formie posiłku, która nie wymagała przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środowiskowego.  
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 4.12. 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: 

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 ze szkołą w Pszczewie w zakresie rozwiązywania problemów 

wychowawczych; 

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

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie zatrudniał 2 asystentów 

rodziny. 24 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi otrzymało wsparcie 

asystentów rodziny. 

 

 

4.13. 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 2015 r. 

 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,  
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• 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.  

 

 

4.14. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     

         Alkoholowych na 2020 rok 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii pochodzą z opłat zaplanowanych w 2020 roku za korzystanie z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

rok został przyjęty uchwałą Nr XVI.113.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020, zmieniony Uchwałą Nr XVIII.128.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 

30 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

W 2020 roku na ten cel zaplanowano 147.687,34 zł, a wydano 87.241,15zł, realizując 

następujące zadania: 

w ramach zadania II – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami – wydatkowano kwotę 18.521,40, tj.: 

– na opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia –  

za sporządzenie 3 opinii psychologiczno-lekarskich zapłacono 600zł (wszystkie opinie wydane 

przez biegłych w trybie § 6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007r. w sprawie 

biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, tj. pomimo że ww. osoby były wzywane  

na badania nie stawiły się, czyli biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji 

– czyli sporządza opinie na podstawie zebranej przez komisję dokumentacji  

i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii), 

- na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Pszczewie – przeznaczono 17.761,44zł, w tym 17.150 zł stanowiły koszty 

wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt. Ponadto wydatkowano kwotę 311,40zł na zakup 

środków ochrony indywidualnej (covid) dla punktu, tj. termometr, przyłbicę oraz jednorazowe 

maseczki. Punkt działał w każdą środę – 5 godzin (częściowo również online ze względu  

na covid). W 2020 roku z punktu skorzystało 55 klientów. Największą część klientów punktu 

stanowiły osoby dorosłe uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  

(22 osoby), osoby współuzależnione (12 osób) i dorosłe dzieci alkoholików (10 osób). Udzielono 

w sumie około 365 porad, 

- na opłaty sądowe przeznaczono 460zł – dotyczyły one skierowania do sądu 4 wniosków 

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Wydano na ten cel 400zł. 

Ponadto opłacono odpisy prawomocnych postanowień wydanych przez Sąd Rejonowy 

w Międzyrzeczu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 3 osoby (60zł). 

 

w ramach zadania III - udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe, ochrona przed przemocą w rodzinie  wydatkowano łącznie 14.351,05zł, tj.: 
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- na kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu 

wolnego w ramach zajęć prowadzonych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych 

wydatkowano kwotę 13.745,14zł, przeznaczając ją na sfinansowanie zakupu materiałów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć w 8 świetlicach (6.366,90zł). Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną świetlice czynne były tylko okresowo, z tego 3 świetlice funkcjonowały 

codziennie, przy czym w Stołuniu i Policko po 2 godziny, a w Pszczewie od pn. – śr. i pt.  

po 7 godzin, a w czw. 8 godzin. 4 świetlice funkcjonowały 6 godzin tygodniowo (2 świetlice 

w Silnej i Zielomyślu funkcjonowały 2 razy w tygodniu po 3 godziny, a 2 świetlice w Janowie  

i w Szarczu 3 razy w tygodniu po 2 godziny). Świetlica w Stokach funkcjonowała jeden raz 

w tygodniu (w piątek) 2-3 godziny. Łącznie w zajęciach brało udział 82 dzieci. 

Pokryto wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 świetliczanek, tj. w Silnej i Zielomyślu 

(zajęcia obywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny - w każdy wtorek i czwartek, przy czym ze 

względu na sytuację epidemiologiczną świetlice czynne były od 2 stycznia do 11 marca 2020 roku 

oraz od 13 – 15 października 2020 roku - (3.272,03 zł). Ponadto przeznaczono środki w wysokości 

2.950 zł na zakup bramki do piłki nożnej wraz z siatką, którą zamontowano przy świetlicy 

wiejskiej w Szarczu. Zakupiono płyny do dezynfekcji dla świetlic. Na ten cel wydano 1.156,21zł. 

- w ramach wspierania i współorganizowania lokalnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 

sportowych promujących zdrowy styl życia bez uzależnień wydano 605,91zł przeznaczając je  

w całości na zakup piłek na Pszczewską Amatorską Ligę Halową. W zawodach uczestniczyło  

6 drużyn (70 zawodników) oraz kibice (ok. 150 osób). 

 

w ramach zadania IV - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

wydatkowano łącznie kwotę 14.708,62zł: 

– na promowanie zdrowia i trzeźwości w różnego rodzaju imprezach artystycznych, sportowych 

i rozrywkowych, promocja imprez bezalkoholowych wydatkowano 11.911,28zł,  

w tym: 

– na warsztaty osób niepełnosprawnych – w dniu 6.07.2020r odbyły się XXIII Warsztaty 

Artystyczne Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowano koszty organizacji spotkania 

integracyjnego dla uczestników ŚDS w łącznej wysokości 3.485,15zł, przeznaczając środki  

na usługę gastronomiczną, najem sprzętu rekreacyjnego, zabawy plenerowe, a także na zakup 

artykułów plastyczno-malarskich i upominków dla uczestników spotkania. W warsztatach wzięły 

udział 33 osoby: 22 uczestników ŚDS, 8 opiekunów i 3 rodziców. 

– zakupiono puchary i nagrody na zawody wędkarskie o „Puchar Magdalenki”, które odbyły się 

w Pszczewie nad jeziorem Kochle dniu 19.07.2020 roku (3.000zł) (uczestniczyły 52 osoby). 

v zakupiono i wręczono nagrody dla wyróżnionych uczestników i laureatów konkursu  

pt. „Pszczew Ma Talent” (4.177,13zł) oraz dla wyróżnionych uczestników konkursu 

plastycznego, pt. „Ilustracja do pieśni żołnierzy AK” (1.249zł). W konkursie „Pszczew ma talent”  

wzięło udział 27 uczestników, a w konkursie plastycznym 51 osoby. 

– na wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 

przeznaczono 1.391,78zł. Ze środków tych sfinansowano zajęcia dla dzieci, które odbyły się 

podczas ferii zimowych na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Pszczewie,  

pt. „Aktywniejsi są fajniejsi”. Uczestniczyło w nich 51 uczniów z terenu Gminy Pszczew. Były 

to zajęcia ogólnorozwojowe między innymi: gry i zabawy z elementami gimnastyki, małpi gaj, 

igrzyska zimowe, wyginam ciało śmiało próba siły, zajęcia fitness, ćwiczenia wzmacniające  

i rozciągające, wspomnienie zabaw z podwórka itp. Zajęcia były przeprowadzane  

we współpracy z Klubem Sportowym „Kasztelanka”. 
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– w ramach wspierania przedsięwzięć turystycznych - wymiany młodzieży, wyjazdów, wycieczek 

mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywania umiejętności 

gospodarowania wolnym czasem - w ramach projektu pn. Wakacje z GOK, zajęć organizowanych 

w dniach 13 - 17 lipca 2020 roku przez GOK, sfinansowano koszty wyjazdu (koszty transportu): 

- w dniu13.07.2020 do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, 

- w dniu 14.07.2020 do Centrum Edukacji regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, 

- w dniu17.07.2020 do MRU w Pniewie, Nietoperka, Zamku w Międzyrzeczu. 

W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 7-12 lat (20 osób). Wydano na ten cel 

1.195,56zł. 

– w ramach pracy nad przekonaniami i systemem wartości młodych ludzi, rozwijaniem postaw 

osobistego zaangażowania, wzmacniania umiejętności życiowych, przeciwdziałaniu agresji, 

rozpoznawaniu i zapobieganiu zjawisku przemocy dofinansowano zakup biletów do kina  

dla 43 uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej (210zł).  

 

w ramach zadania V - wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych wydatkowano łącznie 21.324,49zł na: 

– wspieranie inicjatyw mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego i promowanie 

zdrowego stylu życia, tj. na: 

- wynajem Sali Widowiskowej przy ul. Zamkowej na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci  

z terenu naszej gminy – 4.059zł (na zajęcia uczęszczało 76 osób), przy czym z powodu ograniczeń 

spowodowanych pandemią zajęcia odbywały się w I - III, IV, IX, X. 

- podczas ferii zimowych, odbyły się zajęcia na Sali Widowiskowej przy ul. Zamkowej 14: 

Fabryka Pomysłów (w dniu 29.01.2020r oraz 5.02.2020r), a także bal karnawałowy (7.02.2020r). 

W zajęciach wzięło udział 106 dzieci. Opłacono wynajem Sali (369zł). 

- sfinansowanie w 9 sołectwach gminy Pszczew, w okresie od 03.07 - 31.10.2020 roku 

dezynfekcji placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, ławek zewnętrznych, stołu 

piknikowego w Szarczu oraz tarasu przy świetlicy w Stokach. Na wynagrodzenia bezosobowe 

osób wykonujących dezynfekcje wydano 9.889,20zł. Ponadto zakupiono płyny i opryskiwacze 

do dezynfekcji. Wydano na ten cel łącznie 2.707,29zł, 

– diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych: 

– opłacono sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w wersji rozszerzonej 

o raporty z badań ankietowych SP 4-6 i SP 7-8 (4.300zł). 

Na obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wydano łącznie 18.335,59zł. Środki przeznaczono na diety członków komisji, wynagrodzenie 

pełnomocnika oraz koszty szkolenia i delegacji, zakupu pozycji książkowej – Ustawa  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – komentarz oraz koszty opieki 

autorskiej programu ALK+ (System Wydawania Zezwoleń). 
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4.15. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 rok został przyjęty uchwałą 

Nr XVI.114.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2022.  

W ramach zadania – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, zrealizowano zadanie: 

Prowadzenie działań edukacyjnych (w tym kampanii społecznych) adresowanych do różnych 

grup docelowych, w szczególności dla uczniów szkoły z terenu gminy oraz ich rodziców. 

Wydatkowano łącznie 4.920zł. W całości wydane środki przeznaczono na udział w kampanii 

„Dopalacze - Powiedz stop!”. Otrzymane materiały przekazano do Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, 

Gminnego Ośrodka Kultury, a także na Posterunek Policji oraz do Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotra Adamskiego. Ponadto wywieszono  

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i wprowadzenie obostrzeń związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19 (zamknięte szkoły) nie przeprowadzono planowanych w 2020 

roku zajęć warsztatowych, pt. „Smak życia” (program rekomendowany przez PARPA). 

 

4.16. Program polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2018-2020 w Gminie Pszczew 
 

Program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażań 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 była profilaktyka chorób nowotworowych i zwiększanie skuteczności ich wczesnego 

wykrywania. Stanowił on kontynuację programu realizowanego w Gminie Pszczew w latach 

2015-2017. Program realizowany był poprzez: 

• zwiększenie dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków publicznych, 

• zwiększenie populacji zaszczepionej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, 

• zmniejszenie kosztów leczenia raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez 

wirusa brodawczaka ludzkiego, 

• pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy, w tym na temat szczepień 

profilaktycznych, 

• ukształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych. 

W 2020 roku do szczepień przewidziano dziewczęta z rocznika 2006 (23 osób),  

ale z powodu braku szczepionki nie zaszczepiono przewidzianego rocznika. 

 

Program polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV) w latach 2021 - 2023 w Gminie Pszczew 

 

Podjęto uchwałę NR XXX.226.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie 

uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2021-2023 w Gminie Pszczew”. 

Celem niniejszego programu jest profilaktyka chorób nowotworowych i zwiększanie 

skuteczności ich wczesnego wykrywania i stanowi kolejną już kontynuację programu 
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realizowanego w Gminie Pszczew w latach 2015 - 2017, 2018 - 2020. Program realizowany 

będzie poprzez: 

• zwiększenie dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków publicznych, 

• zwiększenie populacji zaszczepionej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, 

• zmniejszenie kosztów leczenia raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez 

wirusa brodawczaka ludzkiego, 

• pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy, w tym na temat szczepień 

profilaktycznych, 

• ukształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych. 

4.17.  Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
  

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2020, został przyjęty przez Radę 

Gminy Pszczew uchwałą nr XIX.143.2020 w dniu 27 lutego 2020 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 realizuje zadania. Do zadań priorytetowych w sferze pożytku publicznego  

w roku 2020 zgodnie z „Programem” Gminy należało: 

a) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, tj. ochrona zdrowia dzieci 

i młodzieży poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi,  

b) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,  

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

d)  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Zabezpieczono środki, lecz nie zrealizowano zadań: 

a) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa zaplanowana kwota 10 000, 00 zł  

    (nie ogłoszono konkursu z powodu sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących 

obostrzeń uniemożliwiających realizację) 

b) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, tj. ochrona zdrowia dzieci 

i młodzieży poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi,  

    (nie ogłoszono konkursu z powodu sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących 

obostrzeń, które uniemożliwiłyby realizację przedsięwzięcia) 

        

 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 

informacyjnopromocyjnych. 
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4.18. 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 2020 roku na podstawie powyższej uchwały, realizowane były następujące zadania:  

  

•  Uczniowski Klub Sportowy Orlik 2012: w ramach prowadzonej działalności   

w 2020 roku dofinansowano proces szkolenia oraz uczestnictwo w zawodach sportowych 

dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pszczewie w następujących sekcjach 

sportowych:    

1) Szkolenie z Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców,   

2) Szkolenie z Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców,  

3) Szkolenie dziewcząt oraz chłopców z zakresu Lekkoatletyki,  

4) Szkolenie z Piłki nożnej.   

  

Przedmiotowe zajęcia i zawody dofinansowano kwotą 2 978,91  zł.  

  

•   Gminny Klub Piłkarski w Pszczewie : w ramach prowadzonej działalność   

w 2020 roku dla Gminnego Klubu Piłkarskiego w Pszczewie dofinansowano uczestnictwo   

w treningach, meczach zawodników klubu w różnych grupach wiekowych: senior, junior   

i młodziki (łącznie około 35 zawodników). Zawodnicy rozegrali ponad 30 meczów ligowych, 

pucharowych lub sparingowych. Powyższą działalność dofinansowano kwotą 39 800,51 zł.  

 

Ponadto wykorzystując nowy obiekt – halę sportową, promowano sport i rekreację poprzez 

zorganizowanie rozgrywek Pszczewskiej Amatorskiej Ligi Halowej, o puchar Sołtysa.  

W ramach zawodów mieszkańcy gminy rozegrali 30 meczów, w których wzięło udział  

73 zawodników w wieku od 18 do 48 lat. Zmaganiom zawodników-amatorów kibicowali licznie 

zgromadzeni na trybunie mieszkańcy. Przedsięwzięcie zorganizowali Sołectwo Pszczew  

oraz Urząd Gminy Pszczew. 
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Rozdział 5.    Realizacja uchwał Rady Gminy Pszczew za rok 2020  
  

 

5.1.   Omówienie ogólne 

 

 W 2020 roku Rada Gminy Pszczew  podjęła 101 uchwał, które dotyczyły: 

• zmian w uchwale budżetowej  Gminy Pszczew na rok 2020 i spraw finansowych – 54 

uchwały, 

• gospodarowania mieniem komunalnym i zagospodarowania przestrzennego – 15 uchwał, 

• planowania strategicznego – 8 uchwał, 

• spraw społecznych i obywatelskich – 6 uchwał, 

• spraw organizacyjnych, proceduralnych, w tym  wewnętrznej organizacji rady gminy – 8 

uchwał, 

• ochrony środowiska i porządku w gminie, w tym w zakresie gospodarowania odpadami – 

10 uchwał. 

 

 Budżet Gminy Pszczew na 2020 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr VI.111.2019  w dniu 19 

grudnia 2019 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 22 

stycznia 2020 roku pod poz. 259. 

 

 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 w 2020 roku przekazano 25 

uchwał. Szczegółowe informacje o uchwałach stanowiących prawo miejscowe ujęto  

w tabelarycznym  zestawieniu dotyczącym przebiegu wykonania uchwał. 

  

 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 2020 roku 
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5.2.   Zestawienie szczegółowe 

 

 
Lp. 

 

 
Nr uchwały 

 

 
Tytuł uchwały 

( w sprawie) 

 
Przebieg wykonania uchwały 

 
1. 

XVIII.126.2020 
30.01.2020 

przyjęcia sprawozdania 

z działalności Rady Gminy 

Pszczew za 2019 r. oraz 

sprawozdań z działalności 

komisji stałych Rady Gminy 

Pszczew za 2019 r. 
 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała zrealizowana. 

 
2. 

XVIII.127.2020 
30.01.2020 

zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2020 

rok 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała zrealizowana. 

3. XVIII.128.2020 
30.01.2020 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia Gminnego 

programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała zrealizowana. 

4. XVIII.129.2020 
30.01.2020 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego  Gminy 

Pszczew 2023 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Wprowadzono zmiany do Strategii, 

która obowiązuje do 2023 roku. 

Informacje z realizacji celów i zadań 

strategicznych przekazywane są Radzie 

Gminy w odrębnym opracowaniu,  

w trybie  i na zasadach określonych  

w rozdz. VII  Strategii. 
5. XVIII.130.2020 

30.01.2020 
udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru  

 i weszła w życie z dniem podjęcia.  

Na podstawie uchwały zawarta została 

w dniu 15 kwietnia 2020 roku umowa  

z Powiatem Międzyrzeckim w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej  na 

pokrycie części kosztów związanych  

z „Przebudową drogi powiatowej nr 

1337F- ulica Kasztanowa w Pszczewie 

w zakresie budowy chodników i 

zjazdów – etap I”. Udzielono pomocy 

finansowej w kwocie 75.000,00zł. 

 
6. XVIII.131.2020 

30.01.2020 
sezonu kąpielowego 

i wykazu kąpielisk 

zorganizowanych na terenie 

Gminy Pszczew na rok  2020 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 05.02.2020 pod 

poz.414. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
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7. XVIII.132.2020 

30.01.2020 
określenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa 

drogowego 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 05.02.2020 pod 

poz.414. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
 

8. XVIII.133.2020 
30.01.2020 

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. 
Uchwała zrealizowana , udzielono 

dotacji dla OPS Pszczew w kwocie 

12.882,68 zł. 

 
9. XVIII.134.2020 

30.01.2020 
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. 
Uchwała zrealizowana , udzielono 

dotacji dla OPS Pszczew w kwocie 

7.000,00 zł. 
 

10. XVIII.135.2020 
30.01.2020 

zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
 

11. XVIII.136.2020 
30.01.2020 

odstąpienia od sporządzania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Pszczew, w obrębach 

Pszczew, Borowy Młyn, 

Nowe Gorzycko, Stoki 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała zrealizowana – odstąpiono od 

prowadzenia procedury planistycznej. 

 
12. XVIII.137.2020 

30.01.2020 
odstąpienia od sporządzania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Pszczew, w obrębach 

Pszczew, Nowe Gorzycko, 

Silna, Stoki, Borowy Młyn 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem z 

dniem podjęcia. 
Uchwała zrealizowana – odstąpiono od 

prowadzenia procedury planistycznej. 

13. XVIII.138.2020 
30.01.2020 

odstąpienia od sporządzania 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  gminy 

Pszczew, w obrębach 

Pszczew, Policko, Silna, 

Stołuń, Szarcz 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia.. 
Uchwała zrealizowana – odstąpiono od 

prowadzenia procedury planistycznej. 
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14. XVIII.139.2020 
30.01.2020 

odstąpienia od sporządzania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Pszczew, w obrębach 

Świechocin i Zielomyśl 
 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem  

z dniem podjęcia. 
Uchwała zrealizowana – odstąpiono od 

prowadzenia procedury planistycznej. 

15. XVIII.140.2020 
30.01.2020 

odstąpienia od sporządzania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Pszczew, w obrębach Stoki, 

Stołuń, Szarcz 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała zrealizowana – odstąpiono od 

prowadzenia procedury planistycznej. 
16. XVIII.141.2020 

30.01.2020 
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, 

planowane zakończenie na lipiec-

sierpień 2021 r. 
17. XIX.142.2020 

27.02.2020 
przekazania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji skargi na 

Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Pszczewie 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia 
Uchwała proceduralna. 

18. XIX.143.2020 
27.02.2020 

przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Pszczew  

z organizacjami 

pozarządowymi 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 04.03.2020 pod 

poz.737. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała zrealizowana. 
 

19. XIX.144.2020 
27.02.2020 

programu opieki nad 

zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Pszczew ” na 2020 rok- 

 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 04.03.2020 pod 

poz.738. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
20. XIX.145.2020 

27.02.2020 
zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
21. XX.146.2020 

07.05.2020 
wyboru przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 
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nadzoru i weszła w życie z dniem  

z dniem podjęcia. 
Uchwała zrealizowana. 

22. XX.147.2020 
07.05.2020 

wyboru zastępcy Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 
Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem  

z dniem podjęcia. 
Uchwała zrealizowana. 

23. XX.148.2020 
07.05.2020 

zmieniająca uchwałę 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 została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 04.06.2020 pod 

poz.1510. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

24. XX.149.2020 
07.05.2020 

udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Międzyrzeckiego 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 
Na podstawie podjętej uchwały 

zawarto w dniu 15.06.2020 roku  

umowę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Międzyrzeckiego na dofinansowanie 

zakupu lampy do Tomografu 

Komputerowego dla Szpitala 

Międzyrzeckiego. Pomocy udzielono  

w kwocie 25.000,00 zł. Ze względu na 

wniosek Szpitala Międzyrzeckiego  

w sprawie zmiany przeznaczenia 

udzielonej pomocy finansowej 

dokonano zmiany przedmiotowej 

uchwały a Powiat Międzyrzecki 

dokonał zwrotu dotacji. Uchwały  

nie zrealizowano 
25. XX.150.2020 

07.05.2020 
zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
26. XX.151.2020 

07.05.2020 
zmian wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Pszczew 

na lata 2020-2030 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem  

z dniem podjęcia. 

 
27. XX.152.2020 

07.05.2020 
zmieniająca uchwałę w 

sprawie opłaty 

prolongacyjnej na terenie 

Gminy Pszczew 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 13.05.2020 pod 
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poz.1326. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

28. XXI.153.2020 
04.06.2020 

udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia.  

Nie podpisano umowy o pomocy 

rzeczowej- uchwała nie zrealizowana 
29. XXI.154.2020 

04.06.2020 
zmieniająca uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Międzyrzeckiego 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 
Na podstawie uchwały podpisano  

w dniu 01 lipca 2020 roku Aneks nr 1 

do umowy  z dnia 15.04.2020 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej, 

w którym zwiększono  pomoc 

finansową dla Powiatu 

Międzyrzeckiego do kwoty 

109.544,67zł. na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 

1337F – ulica Kasztanowa w 

Pszczewie w zakresie budowy 

chodników i zjazdów – etap I”. 
 

30. XXI.155.2020 
04.06.2020 

zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
31. XXI.156.2020 

04.06.2020 
zmian 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. 
32. XXII.157.2020 

25.06.2020 
rozpatrzenie skargi na 

dyrektora Zakładu Usług 

Komunalnych w Pszczewie 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem z 

dniem podjęcia. Rada uznała skargę za  

bezzasadną. Uchwała zrealizowana. 
33. XXII.158.2020 

25.06.2020 
zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Pszczew na 2020 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. 
34. XXII.159.2020 

25.06.2020 
udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. Nie 
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podpisano umowy o pomocy rzeczowej- 

uchwała nie zrealizowana. 
35. XXII.160.2020 

25.06.2020 
udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia.  

Nie podpisano umowy o pomocy 

rzeczowej.  Uchwała nie zrealizowana. 

 
36. 

XXIII.161.2020 
16.07.2020 

udzielenia Wójtowi Gminy 

Pszczew wotum zaufania 
Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru  

 i weszła w życie z dniem podjęcia. 

 
37. 

XXIII.162.2020 
16.07.2020 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Pszczew za 

2019 rok 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 

38. XXIII.163.2020 
16.07.2020 

udzielenia Wójtowi Gminy 

Pszczew absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 

 
39. XXIII.164.2020 

16.07.2020 
zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
40. XXIII.165.2020 

16.07.2020 
udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nowym Gorzycku 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  została zrealizowana, 

przekazano dotację dla OSP Nowe 

Gorzycko w kwocie 9.330,00 zł. 
 

41. XXIII.166.2020 
16.07.2020 

udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Policku 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   
i weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  została zrealizowana, 

przekazano dotację dla OSP Policko  

w kwocie 380,00 zł. 
42. XXIII.167.2020 

16.07.2020 
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. 

Uchwała  została zrealizowana, 

przekazano dotację dla OSP Pszczew  

w kwocie  6.200,00 zł. 
43. XXIII.168.2020 

16.07.2020 
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. 

Uchwała  została zrealizowana, 

przekazano dotację dla OSP Silna  

w kwocie 575,00 zł. 
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44. XXIII.169.2020 
16.07.2020 

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. 

Uchwała  została zrealizowana, 

przekazano dotację dla OSP Szarcz  

w kwocie 9.330,00 zł. 
45. XXIII.170.2020 

16.07.2020 
udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. Nie 

podpisano umowy o pomocy 

finansowej- uchwała nie zrealizowana. 
46 XXIV.171.2020 

20.08.2020 
zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 24.08.2020 pod 

poz.2004. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 
 

47. XXIV.172.2020 
20.08.2020 

przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych 

Uczniów 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała obowiązująca. 

 
48. XXIV.173.2020 

20.08.2020 
zasad przyznawania 

stypendiów naukowych dla 

studentów 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 24.08.2020 pod 

poz.2005. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 
 

49. XXIV.174.2020 
20.08.2020 

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 zawarto w dniu 

23.09.2020 roku umowę o pomocy 

rzeczowej dla Powiatu 

Międzyrzeckiego na wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej  sygnalizacji  świetlnej 

radarowej wraz zasileniem: na 

przejściu dla pieszych  w m. Policko, 

dz. nr 59 oraz  na przejściu dla 

pieszych w m. Nowe Gorzycko, dz. nr 

8. Wydano na ten cel 23.370,00zł. 
 

50. XXIV.175.2020 
20.08.2020 

wyrażenia zgody na 

obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 
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stanowiących własność 

Gminy Pszczew 
podjęcia. Uchwała w sprawie 

wyrażenie zgody na dysponowanie cele 

budowlane oraz ustanowienie 

służebności przesyłu dla 12 

nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Pszczew w miejscowościach 

Stołuń, Szarcz, Pszczew oraz Stokach 

dla inwestycji polegającej na budowie 

dwutorowej napowietrznej linii 400 kV 

Baczyna-Plewiska. Szerokość pasa 

technologicznego wyniesie po 35 od osi 

linii (w sumie szerokość pasa: 70m). 

Wolą inwestora jest ustanowienie w 

formie aktu notarialnego służebności 

przesyłu – uchwała w trakcie realizacji 
51. XXIV.176.2020 

20.08.2020 
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 

podjęcia. 
Uchwała w trakcie realizacji. Obecnie 

trwa wycena oraz inwentaryzacja 

przedmiotowych lokali. 
 

52. XXIV.177.2020 
20.08.2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

Przygotowywany jest przetarg na 

sprzedaż działki. 
 

53. XXIV.178.2020 
20.08.2020 

zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 

 
54. XXIV.179.2020 

20.08.2020 
zmian w wieloletniej 

prognozie 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. 
55. XXIV.180.2020 

20.08.2020 
w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego skargi nr 

PR Pa 4.2020 z dnia 27 lipca 

2020 roku Prokuratury 

Rejonowej w Międzyrzeczu 

na uchwałę Rady Gminy 

Pszczew i odpowiedź na 

skargę 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała zrealizowana. 
 

56. XXV.182.2020 
24.09.2020 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 
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szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych 

mieszkańców Gminy 

Pszczew 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 30.09.2020 pod 

poz.2232. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

57. XXV.183.2020 
24.09.2020 

udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i 

weszła w życie z dniem podjęcia. Nie 

podpisano umowy o pomocy rzeczowej- 

uchwała nie zrealizowana 
58. XXV.184.2020 

24.09.2020 
udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Międzyrzeckiemu 

Uchwała została przekazana do RIO w 

Zielonej Górze w trybie nadzoru  i 

weszła w życie z dniem podjęcia. Nie 

podpisano umowy o pomocy rzeczowej- 

uchwała nie zrealizowana 
59. XXV.185.2020 

24.09.2020 
udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Międzyrzeckiemu 

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. 
60. XXV.186.2020 

24.09.2020 
zmian 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. 
61. XXV.187.2020 

24.09.2020 
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 

podjęcia. 
Uchwała w trakcie realizacji. Obecnie 

trwa wycena oraz inwentaryzacja 

przedmiotowego lokalu. 
62. XXV.188.2020 

24.09.2020 
wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej 

Uchwała została przekazana do 

Wojewody Lubuskiego w trybie 

nadzoru  i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

Przygotowywany jest przetarg  

na sprzedaż działki. 
63. XXV.189.2020 

24.09.2020 
zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy 

Pszczew 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 29.09.2020 pod 

poz.2225. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Na podstawie Uchwały Nr 

XXVI.194.2020 z dnia 22.10.2020r 

niniejsza uchwała straciła moc 

obowiązywania. 
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64. XXV.190.2020 
24.09.2020 

przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Pszczew,  w obrębie Janowo 

Uchwała została przekazana do 

Wojewody Lubuskiego w trybie 

nadzoru  i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Trwa procedura planistyczna, 

planowane zakończenie na lipiec-

sierpień 2021 r. 

 
65. XXVI.191.2020 

22.10.2020 
ustalenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Pszczew oraz 

zwolnień z tego podatku 

Uchwała została przekazana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w trybie nadzoru i została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 2810.2020 pod 

poz.2454. Uchwała weszła w życie 01 

stycznia 2021 r. 
66. XXVI.192.2020 

22.10.2020 
wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

wysokości stawki tej opłaty 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 28.10.2020 pod 

poz.2455. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

67. XXVI.193.2020 
22.10.2020 

 

zmieniająca 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 została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 28.10.2020 pod 

poz.2456. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

68. XXVI.194.2020 
22.10.2020 

regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na 

terenie Gminy Pszczew 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 28.10.2020 pod 

poz.2457. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

69. XXVI.195.2020 
22.10.2020 

udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji 

celowej Gminie Jawornik 

Polski 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 
Na podstawie uchwały zawarto w dniu 

6 listopada 2020 roku umowę w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Jawornik Polski w formie 

dotacji celowej w kwocie 10.000,00zł   

z przeznaczeniem na usuwanie skutków 

powodzi błyskawicznej, która 

zniszczyła infrastrukturę  drogową na 

terenie gminy w dniu 26.06.2020 roku 
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70. XXVI.196.2020 
22.10.2020 

zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
 

71. XXVI.197.2020 
22.10.2020 

zmian 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. 
72. XXVI.198.2020 

22.10.2020 
wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała w trakcie realizacji. Trwa 

wycenia działek 
73. XXVII.199.2020 

19.11.2020 
zwolnienia w części opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkiem 

mieszkalnym 

jednorodzinnym 

kompostujących bioodpady 

stanowiące odpad 

komunalny w 

kompostowniku 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 27.11.2020 pod 

poz.2710. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

74. XXVII.200.2020 
19.11.2020 

określenia sposobu 

konsultowania z 

organizacjami 

pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 27.11.2020 pod 

poz.2711. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

75. XXVII.201.2020 
19.11.2020 

uchwalenia „Programu 

Współpracy Gminy Pszczew 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego  

Uchwała została przekazana do 

Wojewody Lubuskiego w trybie 

nadzoru  i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała obowiązująca w roku 2021. 
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i o wolontariacie na rok 

2021” 

 
76. XXVII.202.2020 

19.11.2020 
wyrażenia zgody na 

obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Pszczew 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała zrealizowana. 

 
77. XXVII.203.2020 

19.11.2020 
zmieniającą uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Międzyrzeckiego. 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 
Na podstawie uchwały podpisano  

w dniu 25 listopada 2020 roku Aneks 

nr 2 do umowy  z dnia 15.04.2020 roku 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej, w którym zwiększono  

pomoc finansową dla Powiatu 

Międzyrzeckiego do kwoty 

134.545,00zł. na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 

1337F – ulica Kasztanowa w 

Pszczewie w zakresie budowy 

chodników i zjazdów – etap I”. 
78. XXVII.204.2020 

19.11.2020 
zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
 

79. XXVII.205.2020 
19.11.2020 

zmian wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Pszczew 

na lata 2020-2030 rok. 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 
 

80. XXVIII.206.2020 
10.12.2020 

określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej 

przez właścicieli 

nieruchomości na których 

znajdują się domki 

letniskowe lub innych 

nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

oraz warunków i trybu 

składania deklaracji- 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 15.12.2020 pod 

poz.2949. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

81. XXVIII.207.2020 
10.12.2020 

określenia ryczałtowej 

stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 
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nieruchomości, na których 

znajduje się domek 

letniskowy  lub innej 

nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe 

Lubuskiego w dniu 15.12.2020 pod 

poz.2950. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

82. XXVIII.208.2020 
10.12.2020 

wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej 

przez właścicieli 

nieruchomości z terenu 

Gminy Pszczew oraz 

określenie warunków i trybu 

składania deklaracji- 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 16.12.2020 pod 

poz.2971. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

83. XXVIII.209.2020 
10.12.2020 

szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i 

zagospodarowania tych 

odpadów 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 16.12.2020 pod 

poz.2972. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 

84. XXVIII.210.2020 
10.12.2020 

opłaty od posiadania psów Uchwała została przekazana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w trybie nadzoru i została ogłoszona  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 15.12.2020 pod 

poz.2951. Uchwała obowiązuje od 
1 stycznia 2021r. 

85. XXVIII.211.2020 
10.12.2020 

przyjęcia Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 

dla Gminy Pszczew na rok 

2021- 2022 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała obowiązująca. 

86. XXVIII.212.2020 
10.12.2020 

zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
 

87. XXVIII.213.2020 
10.12.2020 

ustalenia średniej ceny 1 litra 

paliwa w Gminie Pszczew na 

rok szkolny 2020/2021 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 16.02.2021 pod 

poz.435. Uchwała weszła w życie 14 

dni po ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 
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88. XXVIII.214.2020 

10.12.2020 
zmieniająca uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy 

Finansowej dla Powiatu 

Międzyrzeckiego 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru  

 i weszła w życie z dniem podjęcia. 
Na podstawie podjętej uchwały 

zawarta została w dniu 17 grudnia 

2020 roku  umowa z Powiatem 

Międzyrzeckim o pomocy finansowej  

z przeznaczeniem na zakup 

automatycznej myjni do mycia   

i dezynfekcji jednego endoskopu  

lub kolonoskopu, z przeznaczeniem  

dla Szpitala Międzyrzeckiego. Pomocy 

finansowej udzielono w kwocie 

25.000,00 zł. 

 
89. XXIX.215.2020 

17.12.2020 
przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych na 2021 rok 
 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała obowiązująca w roku 2021. 

90. XXIX.216.2020 
17.12.2020 

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. 
Uchwała obowiązująca w roku 2021. 

91. XXIX.217.2020 
17.12.2020 

ustalenia dopłat do taryfy dla 

zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

Pszczew od 01 stycznia 2021 

roku do 31 maja 2021 roku 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała obowiązująca w roku 2021. 

92. XXIX.218.2020 
17.12.2020 

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. 
Uchwała obowiązująca w roku 2021. 

93. XXIX.219.2020 
17.12.2020 

zmian w uchwale budżetowej 

na 2020 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. 
94. XXIX.220.2020 

17.12.2020 
zmian 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. 
95. XXIX.221.2020 

17.12.2020 
wyznaczenia obszaru i 

granicy aglomeracji Pszczew 
Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego w dniu 07.01.2021 pod 
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poz.35. Uchwała weszła w życie 14 dni 

po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. 
Uchwała obowiązująca. 
 

96. XXIX.222.2020 
17.12.2020 

uchwała budżetowa Gminy 

Pszczew na 2021 rok 
Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 

Została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego 

w dniu 07.01.2021 pod 
poz. 36. 

97. XXIX.223.2020 
17.12.2020 

uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Pszczew na lata 2021-2030 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 
98. XXX.224.2020 

29.12.2020 
zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Pszczew na 2020 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. 
99. XXX.225.2020 

29.12.2020 
ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2020 oraz 

planu finansowego tych 

wydatków 

Uchwała została przekazana do RIO  

w Zielonej Górze w trybie nadzoru   

i weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji -  do 30 

czerwca 2021 roku. 
100. XXX.226.2020 

29.12.2020 
Uchwalenia programu 

polityki zdrowotnej pn. 

„Program profilaktyki 

zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego 

(HPV) w latach 2021-2023 

w Gminie Pszczew 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała obowiązująca w roku 2021. 

101. XXX.227.2020 
29.12.2020 

Przekazania petycji do 

Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy 

Pszczew 

Uchwała została przekazana 

Wojewodzie Lubuskiemu w trybie 

nadzoru i weszła w życie z dniem 

podjęcia. 
Uchwała proceduralna. 
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Rozdział 6.  Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  
  

  

 W 2020 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,   

-   należy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "PRO EUROPA VIADRINA",  

  

-   jest gminą członkowską  Związku Gmin  Wiejskich RP,  

  

-   należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra-Warta”,  

  

-   należy do Stowarzyszenia LGD „Brama Lubuska”,  

 

-   jest członkiem Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,  

  

-   prowadzi współpracę partnerską z Gminą LETSCHIN,  

 

-   Gmina Pszczew udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jawornik 

Polski kwocie 10.000,00 zł  z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi błyskawicznej. 

-   realizowała wspólne zadania z Powiatem Miedzyrzeckim. 

 

 

Hasłem i dewizą partnerskiej współpracy oraz członkostwa w powyższych organizacjach 

jest ścisła wymiana doświadczeń we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie zaś w sektorze 

kulturalnym, sportowym, wymiany grup młodzieży, ochrony przeciwpożarowej oraz wymiana 

doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji kadr.   
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Podsumowanie  
  

Rok 2020 zapamiętamy jako okres, w którym zmagaliśmy się z pandemią. Sytuację 

odczuliśmy zarówno w życiu prywatnym, rodzinnym, jak i zawodowym. Administracja 

wszystkich szczebli otrzymała dodatkowe zadania, a dotychczasowe wykonywała w reżimie 

sanitarnym znacząco utrudniającym swobodne funkcjonowanie. W trakcie roku wielu 

pracowników zarówno sektora prywatnego, jak i sfery budżetowej było czasowo wyłączonych 

z czynności zawodowych, a ich zadania przejmowali pozostali pracownicy jednostek, zakładów 

pracy, równolegle wykonując własne bieżące obowiązki. Mimo to  Gmina Pszczew realizowała 

wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

W mijającym roku zrealizowano pierwszą, pszczewską część wodociągu 

borowomłyńskiego. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 64% 

dalszej części inwestycji przebiegającej w obrębie Borowego Młyna. Rozbudowano sieć wodno-

kanalizacyjną w pasie drogowym ulicy Brzozowej. Opracowano i złożono w starostwie 

powiatowym dokumentację projektową budowy wielorodzinnego budynku komunalnego, który 

zostanie zlokalizowany przy ul. Kasztanowej. Dzięki współpracy z Powiatem Międzyrzeckim 

została wykonana pierwsza część chodnika przy ul. Kasztanowej. W tym roku kilka budynków 

doczekało się modernizacji, np. dachu, elewacji, bruku na podwórku. Zarząd Dróg Powiatowych 

wyremontował ul. Poznańską, a gmina chodnik przy Pasiece. Wykonano również zjazdy z dróg 

do posesji: w Pszczewie, Szarczu, Janowie, Stokach. Zostało przebudowane wejście na Górę 

Wieżową. Dokończono trzeci etap drogi do gruntów rolnych pomiędzy Stokami a Zielomyślem. 

Nowe punkty świetlne pojawiły się w Borowym Młynie, Stokach, Stołuniu, Szarczu, a w Silnej 

ciąg świetlny rozjaśnia drogę w kierunku Jabłonki Starej. Ulokowano kolejną wiatę 

przystankową, progi zwalniające, kosze na śmieci, nowe syreny strażackie oraz doposażano 

place zabaw. Zostały opracowane projekty sygnalizacji świetlnych z modułami radarowymi  

dla Policka i Nowego Gorzycka. Dokończono drogę przy świetlicy w Policku, natomiast sama 

świetlica doczekała się rozbudowy ogrzewania, wymiany pieca oraz remontu części do tej pory 

nieogrzewanej. Wykonano projekt przebudowy ulic z chodnikami i miejscami parkingowymi 

dla skrzyżowania ulic Parkowej i Batorego. Przygotowano koncepcję zagospodarowania 

promenady przy jeziorze Kochle. Na terenie ośrodka Relaks w Pszczewie został 

wyremontowany obiekt po dawnej stołówce. Zakupiono i przekazano Zakładowi Usług 

Komunalnych koparko-ładowarkę. Zwiększono nakłady na wykaszanie poboczy, utrzymanie 

czystości oraz remonty dróg gruntowych. Aby unormować ład przestrzenny i ograniczyć 

lokalizowanie niepożądanych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji, przystąpiono  

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Janowie  

i w Pszczewie. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano 1.746.756,50 zł  

na inwestycje, które realizowane będą w 2021 oraz 2022 roku. 

 

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 studentów obejmuje wsparciem stypendialnym. Aby skutecznie realizować nauczenie zdalne 

urząd pozyskał 109.300 zł, za które zakupił i przekazał szkole podstawowej  40 laptopów. Gmina 

Pszczew 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. 
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Szarzeckiej, plaży komunalnej, a także nowoczesnej hali sportowej z siłownią i salką fitness. Na 

terenie gminy działają stowarzyszenia sportowe. Dla lokalnych sprzedawców  

i mieszkańców utrzymuje się bezpieczne, łatwo dostępne miejsce targowe na Placu 

Magdaleńskim. 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.  

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  

  

  


