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Szanowni Państwo,   
  

składam na Państwa ręce Raport o stanie Gminy Wschowa za 2019 rok, który przygotowany został 
zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
 
Raport zawiera dane i informacje dotyczące kondycji Miasta i Gminy Wschowa w 2019 roku, 
opracowane i zebrane przez zespół powołany do przygotowania Raportu. Materiały do poszczególnych 
obszarów zawartych w dokumencie, sporządzone zostały w komórkach merytorycznych Urzędu Miasta 
i Gminy Wschowa oraz w jednostkach organizacyjnych podległych gminie Wschowa. Każdy z rozdziałów 
Raportu podpisany jest przez osobę odpowiedzialną za przygotowane materiały. 
 
Raport stanowi podsumowanie mojej działalności na rzecz miasta i gminy Wschowa w roku 2019. 
Zawiera również informacje obrazujące stan zastany gminy, a który ma bezpośredni wpływ na  
funkcjonowanie, możliwości inwestycyjne i rozwojowe wschowskiego samorządu.  
 
Rok 2019 to m.in. czas kontynuacji zadań rozpoczętych w poprzedniej kadencji. Część z nich można 
zaliczyć do przedsięwzięć udanych, np. remont sali audiowizualnej w Centrum Kultury i Rekreacji we 
Wschowie.  
 
Najpoważniejszym problemem do rozwiązania w roku ubiegłym była inwestycja polegająca na 
termomodernizacji wybranych obiektów oświatowych we Wschowie. Samorząd wschowski do tego 
zadania niestety będzie zmuszony dopłacić o wiele więcej pieniędzy niż zakładano w planie. Do dzisiaj 
(maj 2020) inwestycja nie jest zakończona (planowany termin zakończenia listopad 2018 r.).  
 
Niestety palącym problem do rozwiązania jest stan infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miasta 
i Gminy Wschowa, brak monitoringu miejskiego, starzejąca się infrastruktura do poboru opłat w strefie 
parkowania, zły stan techniczny miejskich obiektów sportowych i miejskiej substancji mieszkaniowej.  
 
W 2019 roku, z powodu braku wcześniej średniego szczebla zarządzającego, wprowadzono nowy 
regulamin organizacyjny urzędu, czym dokonano podziału komórek na biura i referaty, na czele których 
stoją obecnie dyrektorzy biur oraz kierownicy referatów. Wprowadzono ponadto nowe formy płatności 
za opłaty lokalne, elektroniczny obieg dokumentów oraz stworzona została kancelaria urzędu.   
 
Wymiernym dla Gminy Wschowa jest fakt nawiązania współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Zielonej Górze, dzięki której zostanie przebudowana droga wojewódzka przebiegająca przez 
Tylewice. Wartość zadania to 21 milionów złotych. Obecnie wyłoniony został wykonawca prac i trwają 
prace projektowe. ZDW przy współudziale Gminy Wschowa wybudował chodnik w Olbrachcicach oraz 
przebudował nawierzchnię w miejscowości Łęgoń.  
 
We współpracy z Powiatem Wschowskim, przy gminnym dofinansowaniu, wyremontowana została 
droga powiatowa pomiędzy Konradowem a Starymi Drzewcami.  
 
Gmina Wschowa uzyskała 80 % dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki czemu 
przebudowana została droga gminna biegnąca ze Wschowy do Buczyny. Wartość zadania to niemal 
1 200 000 zł.        
 
Większość realizowanych przez wschowski samorząd inwestycji jest współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych. Szczegółowe dane zostały zawarte w Raporcie.  
 
Rok 2019 to również czas prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa. Co ważne 
w pracę nad tym dokumentem zostali zaangażowani pracownicy UMiG Wschowa z różnych obszarów 
merytorycznych jednostki oraz sami mieszkańcy gminy, którzy zdefiniowali najważniejsze kierunki 
rozwoju miasta i gminy na najbliższe lata.  
 
Wschowski samorząd, przy współudziale gminnych jednostek, wydaje periodyk pod tytułem „Jestem ze 
Wschowy”, którego celem jest informowanie oraz integracja mieszkańców całej gminy.  
 

http://m.in/
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą wszystkim mieszkańcom do zwiększenia 
wiedzy w zakresie funkcjonowania naszego samorządu, a także niech staną się podstawą do 
merytorycznego dialogu nad przyszłością gminy Wschowa. 
 
Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w opracowanie i przygotowanie niniejszego 
raportu. 

 
 

 Z wyrazami szacunku 
 
 Konrad Antkowiak 
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa 
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W wyniku przeprowadzony wyborów samorządowych 26 października 2018 roku nastąpiła zmiana 
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. Burmistrzem wybranym większością głosów przez mieszkańców 
gminy został Konrad Antkowiak. W ramach swoich uprawnień Burmistrz powołał na I Zastępcę Martę 
Panicz – Szajnkenig, na II Zastępcę Burmistrza Marka Kraśnego. W marcu 2019 roku nowym 
Skarbnikiem Gminy została Barbara Wesołowska, która zastąpiła na tym stanowisku Annę Benit. 

Radnymi Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023 zostali wybrani: 
1. Baśczyn Franciszek 
2. Buczek Piotr 
3. Brambor Sabina 
4. Brzechwa Władysław 
5. Czopek Miłosz 
6. Drobnik Michał 
7. Gliński Przemysław 
8. Knaflewska- Walkowiak Hanna 
9. Kola Krzysztof 
10. Kowalczyk Jacek 
11. Maćkowiak Stefan 
12. Nachaj Agnieszka 
13. Nikolin Helena do 09.01.2020 r. mandat wygaszony postanowieniem nr 4/2020 Komisarza 

Wyborczego w Zielonej Górze 
14. Owoc Kochańska - Katarzyna 
15. Pawłowska Jolanta 
16. Sobczuk Tadeusz 
17. Stanek - Juśkiewicz Emanuela 
18. Świątek Elwira 
19. Widera Wiesław 
20. Wieland Piotr 
21. Ziemek Aleksander do 31 marca 2019 roku 
22. Zarzycka Wioletta- postanowienie nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 

II z dnia 12 kwietnia 2019 roku 
23. Ryszard Grys postanowienie nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 28 

stycznia 2020 roku 
 

Kadencję sołecką w 2019 rozpoczęli: 
1. Brambor Sabina  
2. Brzechwa Arkadiusz  
3. Frąckowiak Maria  
4. Grys Ryszard  
5. Jaromin Jadwiga  
6. Jurkowski Eugeniusz  
7. Kowalczykowska – Ragan Natalia  
8. Michalewicz Krzysztof  
9. Mocek Katarzyna  
10. Nachaj Agnieszka  
11. Rękoś Krzysztof  
12. Sobczuk Kazimierz  
13. Swojak Krystian 
14. Szewczyk Marek  
15. Śliwiński Tomasz  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzanie Gminą 
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Opracowała: Wioleta Stupnicka – Cencora, Dyrektor Biura Organizacyjnego 
Obszar podległy Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa 

Samorząd realizuje zadania zawarte w przepisach ustawowych. Przedmiotowe zadania realizowane są 
przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa. Stan zatrudnienia na dzień 
31.12.2019 r. oraz w ujęciu lat 2014-2018 przedstawia się następująco:  

 
Wykres sporządzono na podstawie sprawozdań kwartalnych Z06 i Z03 

Celem uregulowania zadań i kompetencji poszczególnych komórek w realizacji zadań realizowanych 
przez urząd, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podjął zarządzenia wprowadzające nowe uregulowania 
organizacyjne. Zmiany podyktowane były brakiem średniego szczebla zarządzającego i podziałem 
komórek organizacyjnych odpowiednio na biura, referaty i samodzielne stanowiska zapewniając tym 
samym sprawną realizację przypisanych zadań. Wywołanie w strukturze organizacyjnej takiego 
podziału wpłynęło na prawidłowy nadzór nad realizowanymi zadaniami, poprawę organizacji 
pracy i procesu decyzyjności w obrębie poszczególnych komórek. 

W drugiej połowie 2019 r. w urzędzie wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów. Jest to system, 
który umożliwił elektroniczną rejestrację wpływającej i wychodzącej korespondencji oraz stały jej 
nadzór. W strukturze organizacyjnej urzędu wyodrębniono kancelarię urzędu, która przejęła 
prowadzanie wspomnianych zadań.  

We wrześniu 2019 r. dokonano zmian w obsłudze bezpośredniej klienta w zakresie wpłat i wypłat 
gotówkowych. Powyższy fakt związany był z zamknięciem kasy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz 
zapewnieniem obsługi wpłat tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej. Wprowadzenie płatności 
bezgotówkowych zwiększa wygodę oraz jest bardziej przyjazne w obsłudze obywateli, oszczędza czas 
a nade wszystko poprawia bezpieczeństwo transakcji oraz pozytywnie wpływa na postrzeganie urzędu 
przez obywateli jako otwartego na rozwiązania, kreując tym samym nowoczesny wizerunek instytucji. 

Samorząd w roku 2019 napotkał niestety trudności w funkcjonowaniu, jedną z okoliczności było 
zablokowanie dostępu do zarządzania stroną internetową gminy www.wschowa.pl, a co za tym idzie 
zablokowaniem funkcjonowania poczty e-mailowej urzędu i obsługi kont e -mailowych pracowników, 
Utrudniało to w znaczny sposób prawidłową i terminową realizację zadań wykonywanych przez 
urzędników. 
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Istotną przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Wschowa jest również 
dramatyczny stan infrastruktury informatycznej urzędu. Obecna infrastruktura wymaga ogromnych 
nakładów finansowych, a także zmusza do pilnych zakupów odpowiedniego sprzętu, oprogramowania 
oraz zabezpieczeń baz danych. Stosowne środki zabezpieczono już w budżecie gminy na rok 2020.
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Opracował: Andrzej Korzan, Główny Księgowy 
Obszar podległy Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa 

1. Stan finansów gminy 

 1.1 Podstawowe wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; 
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; zadłużenie ogółem; poziom 
wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia 

Dochody ogółem 91 316 117,36 

Dochody własne 32 205 906,35 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  35,27% 

Wydatki ogółem 89 033 827,90 

Wydatki majątkowe 5 832 744,15 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
6,55% 

  

Zadłużenie ogółem 28 259 772,32 

w tym z tyt.:  

obligacji 27 300 000,00 

usługi oświetleniowej 959 772,32 

i jest niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 3.719.829,24 zł  

Zadłużenie na koniec 2019 stanowi w stosunku do dochodów 
ogółem 

30,95% 

Wolne środki za poprzedni rok   5 150 322,48 

Obsługa długu 990 530,00 

wolne środki - obsługa długu 4 159 792,48 

 

  

Stan finansów 
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2. Wykonanie budżetu gminy 

-  podstawowe wskaźniki: wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) i wydatków; 
wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny; dotacje pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, dochody z majątku; 

 

Dochody ogółem 91 316 117,36 

w tym:  

udział w podatku od osób fizycznych 15 870 115,00 

udział w podatku od osób prawnych 464 030,26 

  

Wynik budżetu : nadwyżka 2 282 289,46 

  

Dochody bieżące 88 419 596,35 

Wydatki bieżące 83 201 083,75 

Wynik operacyjny 5 218 512,60 

  

Dochody majątkowe 2 896 521,01 

Dotacje pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych 

380 437,67 

w tym:  

bieżące 30 710,12 

na zadanie Aktywnie przez życie – Dom Dziennego Pobytu we Wschowie  

majątkowe 349 727,55 

na zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - 
zadanie realizowane w ramach WPF 

  



 
 

Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa 2019 
10 

Środki  pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań projektów i 
programów 

I.  Środki na zadania bieżące 140 621,29 

1.  
Środki z Powiatu Wschowskiego na pobór opłaty parkingowej   - 
Strefa płatnego parkowania we Wschowie 

79 355,47 

2.  
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest 

15 555,70 

3.  
Środki od Samorządu Województwa Lubuskiego na zabezpieczenie 
i utrwalenie substancji  zabytkowych płyt epitafijnych na dawnym 
Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie 

15 000,00 

4. 
Środki z Fundacji  na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w 
Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020 na realizację Projektu " Aktywnie przez życie" 

30 710,12 

II.  Środki na zadania majątkowe 2 001 498,22 

1.  

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Regionalnego Lubuskie 2020 na zadanie: 
Termomodernizacja  obiektów użyteczności  publicznej w Gminie 
Wschowa 

349 727,55 

2.  

Środki z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego na dofinansowanie  zadania: Modernizacja  i 
cyfryzacja  wraz z montażem systemu nagłośnienia  sali 
widowiskowej  Centrum Kultury  i Rekreacji we Wschowie 

747 800,67 

3.  

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie 
zadania: Przebudowa drogi gminnej  Nr 0006806F Wschowa - 
Buczyna  ( Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z 
drogą powiatową  Nr 1012F 

903 970,00 

III Razem  2 142 119,51 

 

Budżet Miasta i Gminy Wschowa wykonany w 2019 roku kształtował się na poziomie wydatków 
89 033 827,90 zł (tj. 96,20% planu) i dochodach 91 316 117,36 zł (101,01% planu).  

Największymi pozycjami dotyczącymi wydatków były wydatki związane z działami: 

- Pomoc społeczna + Rodzina (związane z realizacją zadań społecznych) – 33 746 011,58 zł. 

- Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza (związane z organizacją oświaty) 
– 32 982 593,53 zł.  

Zadania wymienione powyżej stanowią łącznie kwotę 66 728 605,11 zł co w roku 2019 
wynosiło 74,95 % wszystkich wydatków Gminy Wschowa.  
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Dużym problemem Gminy Wschowa jest sytuacja związana z zadłużeniem. Na koniec 2018 
roku zadłużenie wynosiło 31 979 601,56 zł, w ciągu roku 2019 zredukowano 
dług o 3 719 829,24 zł, a zadłużenie Gminy Wschowa na 31.12.2019 r. wynosiło 
28 259 772,32zł. Należy podkreślić, że na fakt zadłużenia Gminy Wschowa składają się 
podejmowane decyzje z wielu lat poprzednich, kiedy emitowano obligacje lub odraczano  ich 
wykup. Poniżej zaprezentowano stan zadłużenia Gminy Wschowa od 2010 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największym składnikiem zadłużenia Gminy Wschowa są obligacje. Aktualnie z tytułu 
emisji obligacji Gmina Wschowa zadłużona jest na kwotę 27 300 000 zł. w ciągu roku 2019 
wykupiono obligacje na kwotę 3 000 000 zł. 

 

 

Oświata i wychowanie+Eudukacyjna 
opieka wychowawcza;

Rodzina; 32,52%

Administracja publiczna; 
7,31%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego; 

6,77%

Pomoc społeczna; 5,38%

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska; 

2,63%

Gospodarka 
mieszkaniowa; 1,99%

Transport i łączność;
1,46%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa;

Rolnictwo i łowiectwo; 
1,11%

Obsługa długu 
publicznego; 1,11%

Pozostałe; 1,34%

Wydatki budżetowe Gminy Wschowa w 2019 roku

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zadłużenie Gminy Wschowa 
w latach 2010-2019

Razem Z tyt. emisji obligacji Wymiana oświetlenia Kredyty Pożyczka
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Wraz z zadłużeniem Gminy Wschowa wzrastały koszty związane z obsługą długu 
publicznego. W ciągu ostatnich 10 lat z tego tytułu wypłacono kwotę 
11 466 019,63 zł. W roku 2019 Gmina Wschowa tytułem kosztów obsługi długu wypłaciła 
kwotę 990 530 zł. 

 

Dochody Gminy Wschowa w 2019 roku kształtowały się na poziomie 91 316 117,36 zł, 
jednak znaczącą ich część stanowiły środki, jakie przekazywane są z budżetu państwa na 
realizację zadań socjalnych oraz oświatowych. Poniżej prezentujemy największe pozycje 
dotyczące źródeł dochodów Gminy w 2019 roku: 

- Pomoc społeczna + Rodzina – 30 004 788,76 zł. 

- Subwencja oświatowa + Oświata i wychowanie – 17 126 976,52 zł. 
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Różnica pomiędzy dwoma największymi źródłami wydatków (Rodzina i Pomoc społeczna oraz 
oświata i edukacyjna opieka wychowawcza) wynosi 19 596 839,83 zł. Koszty te Gmina 
zobowiązana jest pokryć z innych źródeł dochodów, głównie z  działu w podatku dochodowym 
PIT oraz podatków i opłat lokalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dużym problemem Gminy Wschowa są należności mieszkańców gminy w zakresie podatków 
lokalnych oraz z tytułu najmu i dzierżaw. Łącznie w 2019 roku podatnicy, najemcy 
i dzierżawcy zalegali z opłatami w wysokości 8 081 444,72 zł. Poniżej zaprezentowano 
wykresy kształtowania się zadłużenia mieszkańców względem gminy w latach 2014-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina; 31,08%

Udział w podatku PIT; 
17,38%

Subwencja oświatowa; 
16,40%

Podatek od 
nieruchomości; 9,34%

Subwencja ogólna z 
budżetu państwa; 9,20%

Gospodarka 
mieszkaniowa; 2,95%

Oświata i wychowanie; 
2,35%

Pomoc społeczna; 1,78%

Transport i łączność; 
1,41%

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych i 

spadków i darowizn; …

Rolnictwo i łowiectwo; 
1,04%

Pozostałe rozliczenia 
finansowe; 1,03%

Wpływy z opłat 
stanowiących dochody na 
podstawie ustaw; 1,01%

Pozostałe pozycje (mniej 
niż 1% rocznego 

dochodu);
3,89%

Źródła dochodów Gminy Wschowa w 2019 roku

3 460 553,54

3 703 358,34
4 113 062,94

4 246 899,06

5 054 206,75

5 521 030,87

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Należności z tytułu podatków w latach 2014-2019

Ogółem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku  od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywinoprawnych oraz  podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych



 
 

Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa 2019 
14 

 

 

W 2019 roku Gmina Wschowa kontynuowała realizację wielu programów wieloletnich, poniżej 
zaprezentowano listę programów realizowanych w ubiegłym roku. 

L.p. Nazwa i Cel Programu Wieloletniego 
Okres 
realizacji 

Poniesione 
łączne 
nakłady 
finansowe do 
roku 2019 

 

1. 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Konradowie 
i w Kandlewie - poprawa infrastruktury technicznej 
oraz warunków życia mieszkańców  

2014-2019 80 900,00 

2. 
Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów 
we Wschowie - utworzenie infrastruktury drogowej 

2012-2019 1 367 732,24 

3. 
Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - 
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

2016-2020 500 685,06 

4. 
Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie – 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

2014-2019 411 487,94 
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oraz użytkowych 
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5. 
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej Nr 1 we Wschowie - poprawa 
warunków kształcenia 

2018 -2019 63 053,20 

6. 

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Wschowa - poprawa warunków 
kształcenia- w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole 
Podstawowej Nr 2 i Przedszkolu Samorządowym nr 5 

2016-2020 7 185 657,76 

7. 

Dom Dziennego Pobytu w ramach Projektu 
"AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE" - zwiększenie dostępności 
wysokiej jakości usług społecznych dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

2017-2019 235 965,88 

8. 
Usługa oświetleniowa na terenie Miasta i Gminy 
Wschowa - poprawa jakości i efektywności 
oświetlenia miejsc publicznych 

2014-2021 3 923 594,55 

9. 

Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu 
nagłośnienia sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Rekreacji we Wschowie - zapewnienie 
optymalnych warunków dla działalności CKiR poprzez 
dostosowanie sali do potrzeb 
odbiorców i podniesienie jakości świadczonych usług 

2016-2019 2 847 309,83 

10. 

Wschowa, Zbór Ewangelicki Kripplein Christi 
(XVII w): remont konstrukcji więźby dachowej 
wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą 
instalacji odgromowej – zabezpieczenie i utrwalenie 
substancji 

2015-2019 504 503,30 

 

Realizacja budżetu obywatelskiego  

Ze względu na uchybienia proceduralne w trakcie wyboru projektów do Wschowskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2019 - zadania planowane w budżecie na 2019 rok nie zostały 
zrealizowane w łącznej kwocie 562 224,00 zł - z tego: zadanie bieżące - 100 000,00 zł; zadania 
majątkowe - 462 224,00 zł. 
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Wydatki majątkowe 5 832 744,15 zł, w stosunku do planu wykonanie wynosi  76,28 % 

        

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

 0 10     Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 5 000,00 100,00% 

  0 1010   
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 

wsi 
5 000,00 5 000,00 100,00% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
5 000,00 5 000,00 100,00% 

      

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 

Konradowie i  w Kandlewie - zadanie 
realizowane w ramach WPF 

5 000,00 5 000,00 100,00% 

600     Transport i łączność       741 870,00 635 895,50 85,72% 

  60002   Infrastruktura kolejowa 500 000,00 500 000,00 100,00% 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

500 000,00 500 000,00 100,00% 

      
Przywrócenie przewozów pasażerskich na 
linii kolejowej nr 14 na odcinku Leszno - 

Głogów 

500 000,00 500 000,00 100,00% 

  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 110 000,00 110 000,00 100,00% 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

110 000,00 110 000,00 100,00% 

      

Dotacja na pomoc finansową dla 
Województwa Lubuskiego na realizację 

zadania " Budowa chodnika wraz z 
wykonaniem zatoki postojowej  w m. 

Olbrachcice  w ciągu drogi woj  Nr 305" 

110 000,00 110 000,00 100,00% 

  60016   Drogi publiczne gminne 131 870,00 25 895,50 19,64% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
131 870,00 25 895,50 19,64% 

      

Budowa chodnika przy drodze gminnej w 
Przyczynie Dolnej  - zadanie realizowane 

w ramach ustawowego funduszu 
sołeckiego 

22 870,00 22 869,70 100,00% 

      
Budowa chodnika przy drodze gminnej w 
Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane 

w ramach wydatków sołectwa 

1 000,00 934,8 93,48% 
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Budowa kompleksu ulic: Działkowa,  17 
Pułku  Ułanów we Wschowie - zadanie 

realizowane w ramach WPF 

8 000,00 2 091,00 26,14% 

      

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 

Dz. Nr  207 ( Olbrachcice) - zadanie 
realizowane w ramach Wschowskiego 

Budżetu Obywatelskiego 

100 000,00 0,00 0,00% 

700     Gospodarka mieszkaniowa       124 300,00 80 998,73 65,16% 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124 300,00 80 998,73 65,16% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
124 300,00 80 998,73 65,16% 

      
Wykupy, odszkodowania, zamiany 
gruntów i nieruchomości 

92 300,00 49 633,73 53,77% 

  

Środki nie zostały w całości wydatkowane ze względu na toczące się i nie zakończone postępowania w sprawie 

uzgodnienia wysokości, formy (forma pieniężna bądź forma nieruchomości zamiennej) i terminu realizacji uprawnień 
odszkodowawczych  

      
Zakup kotła  CO do budynku przy ul. 

Kopernika 7 we Wschowie 
32 000,00 31 365,00 98,02% 

750     Administracja publiczna      231 300,00 220 786,08 95,45% 

  75022   
Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

120 000,00 119 582,40 99,65% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
120 000,00 119 582,40 99,65% 

      

Zakup urządzeń umożliwiających  

sporządzanie i utrwalanie  imiennego  
wykazu głosowań radnych wraz z tablicą 

audiowizualną 

120 000,00 119 582,40 99,65% 

  75023   
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
111 300,00 101 203,68 90,93% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

6 200,00 6 150,00 99,19% 

      

Wykonanie projektu systemu sygnalizacji 

przeciwpożarowej z monitoringiem w 
budynku Ratusza we Wschowie 

6 200,00 6 150,00 99,19% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
105 100,00 95 053,68 90,44% 

      

Wdrożenie Ektronicznego Zarządzania 

Dokumentacją w  Urzędzie Miasta i 
Gminy Wschowa 

84 100,00 84 071,01 99,97% 

      
Zakup elektronicznej ewidencji czasu 
pracy 

10 000,00 0 0,00% 
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  Kwota zabezpieczona w budżecie nie była wystarczająca w stosunku do złożonych ofert 

      

Zakup elektronicznej tablicy 

informacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy 
Wschowa 

11 000,00 10 982,67 99,84% 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

      651 950,00 636 119,00 97,57% 

  75405   Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 100,00% 

    6170 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 

celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

      

Dofinansowanie zakupu oznakowanego 

motocykla służbowego dla Komendy 
Powiatowej Policji we Wschowie 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 577 600,00 564 593,00 97,75% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

17 600,00 17 393,00 98,82% 

      
Budowa budynku garażowego OSP w 
Konradowie - zadanie realizowane w 

ramach WPF 

17 600,00 17 393,00 98,82% 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

560 000,00 547 200,00 97,71% 

      
Dotacja dla OSP Konradowo na zakup 
samochodu ratowniczo - gaśniczego 

290 000,00 290 000,00 100,00% 

      
Dotacja dla OSP Wschowa na zakup 

samochodu ratowniczo - gaśniczego 
270 000,00 257 200,00 95,26% 

  75416   Straż gminna (miejska) 11 350,00 11 070,00 97,53% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

11 350,00 11 070,00 97,53% 

      
Zakup specjalistycznego oprogramowania 
komputerowego na potrzeby Straży 

Miejskiej we Wschowie 

11 350,00 11 070,00 97,53% 

  75421   Zarządzanie kryzysowe 53 000,00 50 456,00 95,20% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

53 000,00 50 456,00 95,20% 

      

Zakup dwóch elektronicznych syren 

alarmowych na potrzeby ostrzegania i 
alarmowania ludności Gminy Wschowa 

53 000,00 50 456,00 95,20% 

801     Oświata i wychowanie   3 280 867,00 1 813 469,32 55,27% 

  80101   Szkoły podstawowe 457 949,00 178 426,71 38,96% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

242 099,00 61 577,20 25,43% 
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Eko park edukacyjno - rekreacyjny  

(Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie)  
- zadanie realizowane w ramach 

Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego 

100 000,00 0,00 0,00% 

      
Modernizacja pomieszczeń budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie 
54 015,00 0,00 0,00% 

Zadanie wstrzymano do czasu zakończenia prac związanych z zadaniem: Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Gminie Wschowa, w związku z rosnącymi wydatkami na termomodernizację. 

      

Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej Nr 1 we Wschowie - 

zadanie realizowane w ramach WPF 

88 084,00 61 577,20 69,91% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
215 850,00 116 849,51 54,13% 

      

Kompleksowy zakup wyposażenia sali 

sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 we 
Wschowie 

116 850,00 116 849,51 100,00% 

      

Zagraj!  Wygraj! odpocznij w Jedynce ( 

miejsce realizacji Szkoła Podstawowa Nr 
1 we Wschowie) - zadanie realizowane w 

ramach  Wschowskiego Budżetu  
Obywatelskiego 

99 000,00 0,00 0,00% 

  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 13 800,00 13 800,00 100,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
13 800,00 13 800,00 100,00% 

      
Zakup pieca konwekcyjno  - parowego 

dla Przedszkola Nr 5 we Wschowie 
13 800,00 13 800,00 100,00% 

  80149   

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

42 600,00 42 600,00 100,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
42 600,00 42 600,00 100,00% 

      

Zakup wyposażenia placu zabaw dla 

dzieci niepełnosprawnych przy 
Przedszkolu Nr 3 we Wschowie 

42 600,00 42 600,00 100,00% 

  80195   Pozostała działalność 2 766 518,00 1 578 642,61 57,06% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
986 701,00 186 567,25 18,91% 

      

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w Gminie 
Wschowa - zadanie realizowane w 

ramach WPF 

986 701,00 186 567,25 18,91% 

    6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 516 102,00 1 128 553,64 74,44% 

      

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w Gminie 

Wschowa - zadanie realizowane w 

ramach WPF 

1 516 102,00 1 128 553,64 74,44% 
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    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

263 715,00 263 521,72 99,93% 

      

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w Gminie 

Wschowa - zadanie realizowane w 
ramach WPF 

263 715,00 263 521,72 99,93% 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

55 853,00 55 025,04 98,52% 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 353,00 44 570,04 98,27% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
45 353,00 44 570,04 98,27% 

      

Budowa placu zabaw w Kandlewie - 

zadanie realizowane w ramach 
ustawowego funduszu sołeckiego 

14 000,00 14 000,00 100,00% 

      

Budowa placu zabaw w Kandlewie - 

zadanie realizowane w ramach wydatków 
sołectwa 

690,00 690,00 100,00% 

      

Budowa placu zabaw w Wygnańczycach  

- zadanie realizowane w ramach 
wydatków sołectwa 

701,00 700,04 99,86% 

      

Budowa placu zabaw w Wygnańczycach - 

zadanie realizowane w ramach 
ustawowego funduszu sołeckiego 

12 000,00 12 000,00 100,00% 

      

Rozbudowa placu zabaw w Nowej Wsi - 

zadanie realizowane w ramach 
ustawowego funduszu sołeckiego 

17 962,00 17 180,00 95,65% 

  90005   
Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

10 500,00 10 455,00 99,57% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
10 500,00 10 455,00 99,57% 

      
Wymiana źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Wschowa 
10 500,00 10 455,00 99,57% 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
   2 350 356,00 2 344 585,48 99,75% 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 340 356,00 2 334 745,48 99,76% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2 340 356,00 2 334 745,46 99,76% 

      
Klimatyzacja sali wiejskiej w Dębowej 
Łęce - zadanie realizowane w ramach 

ustawowego funduszu sołeckiego 

21 000,00 21 000,00 100,00% 

      

Klimatyzacja sali wiejskiej w Dębowej 

Łęce - zadanie realizowane w ramach 
wydatków sołectwa 

308,00 307,50 99,84% 

      

Klimatyzacja sali wiejskiej w Tylewicach - 

zadanie realizowane w ramach  

ustawowego funduszu sołeckiego 

26 979,00 26 978,50 100,00% 
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Modernizacja i cyfryzacja wraz z 

montażem systemu nagłośnienia sali 
widowiskowej  Centrum  Kultury i 

Rekreacji we Wschowie - zadanie 

realizowane  w ramach WPF 

2 209 459,00 2 209 001,49 99,98% 

      

Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu - 

zadanie realizowane w ramach 
ustawowego funduszu sołeckiego 

25 743,00 25 743,00 100,00% 

      

Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu - 

zadanie realizowane w ramach wydatków 
sołectwa 

1 000,00 595,13 59,51% 

      

Modernizacja sali wiejskiej w Łysinach - 

zadanie realizowane w ramach 
ustawowego funduszu sołeckiego 

20 507,00 16 109,75 78,56% 

      

Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy - 

zadanie realizowane w ramach 
ustawowego funduszu sołeckiego 

35 360,00 35 010,09 99,01% 

  92120   
Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

10 000,00 9 840,00 98,40% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10 000,00 9 840,00 98,40% 

      

Wschowa. Zbór Ewangelicki Kripplein 
Christi ( XVII w): remont konstrukcji 

więźby dachowej wraz z wymianą 

pokrycia dachowego i wymianą instalacji 
odgromowej  - zadanie realizowane w 

ramach WPF 

10 000,00 9 840,00 98,40% 

926     Kultura fizyczna        205 074,00 40 865,00 19,93% 

  92601   Obiekty sportowe 135 026,00 40 865,00 30,26% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
135 026,00 40 865,00 30,26% 

      

Boisko sportowo - rekreacyjne w 
Przyczynie Górnej  -  III etap  - zadanie 

realizowane w ramach Wschowskiego 

Budżetu Obywatelskiego 

93 176,00 0,00 0,00% 

      

Budowa ogrodzenia  terenu rekreacyjno - 

sportowego w Olbrachcicach - zadanie 

realizowane w ramach ustawowego 
funduszu sołeckiego 

16 689,00 16 689,00 100,00% 

      

Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - 
sportowego w Olbrachcicach - zadanie 

realizowane w ramach wydatków 

sołectwa 

2 758,00 1 811,00 65,66% 

      

Modernizacja boiska sportowego w 

Przyczynie Górnej - zadanie realizowane 

w ramach  ustawowego funduszu 
sołeckiego 

21 788,00 21 750,00 99,83% 

      
Modernizacja boiska sportowego w 
Przyczynie Górnej - zadanie realizowane 

w ramach wydatków sołectwa 

615,00 615,00 100,00% 

  92695   Pozostała działalność 70 048,00 0,00 0,00% 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
70 048,00 0,00 0,00% 
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Aktywna Strefa Dziecka przy plaży w 

Lginiu - zadanie realizowane w ramach 
Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego 

70 048,00 0,00 0,00% 

Razem 7 646 570,00 5 832 744,15 76,28% 

Wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w 2019 roku 

         

L.
p 

Nazwa 
jednostki 

pomocniczej 

Plan 
wydatków 
na dzień 

31 
grudnia 

2019 roku 

Wykonanie 
wydatków na 

dzień 31 grudnia 
2019 roku w tym: 

wydatki realizowane w 
ramach Ustawowego 
Funduszu Sołeckiego  

wydatki realizowane 
poza Funduszem 

Sołeckim 

  % Plan  Wykonanie Plan  Wykonanie 

1 2 3 4 
5 

(4/3) 
6 7 8 9 

1 Dębowa Łęka 50 039,00 48 736,33 97,40% 32 142,00 32 010,73 17 897,00 16 725,60 

2 Hetmanice 25 110,00 22 508,85 89,64% 15 744,00 15 629,00 9 366,00 6 879,85 

3 Kandlewo 28 080,00 27 473,27 97,84% 18 689,00 18 600,00 9 391,00 8 873,27 

4 Konradowo 56 115,00 52 773,25 94,04% 35 051,00 35 051,00 21 064,00 17 722,25 

5 Lgiń 45 174,00 35 464,25 78,51% 25 743,00 25 743,00 19 431,00 9 721,25 

6 Łęgoń 25 590,00 22 893,11 89,46% 14 798,00 14 774,57 10 792,00 8 118,54 

7 Łysiny 31 531,00 25 634,24 81,30% 20 507,00 16 109,75 11 024,00 9 524,49 

8 Nowa Wieś 31 162,00 24 156,04 77,52% 17 962,00 17 180,00 13 200,00 6 976,04 

9 Olbrachcice 34 026,00 27 455,53 80,69% 16 689,00 16 689,00 17 337,00 10 766,53 

10 Osowa Sień 57 030,00 53 451,88 93,73% 36 360,00 36 083,05 20 670,00 17 368,83 

11 
Przyczyna 
Dolna 

47 451,00 36 134,97 76,15% 22 870,00 22 869,70 24 581,00 13 265,27 

12 
Przyczyna 
Górna 

49 433,00 47 019,18 95,12% 29 488,00 29 449,11 19 945,00 17 570,07 

13 Siedlnica 54 285,00 52 908,81 97,46% 36 360,00 36 010,09 17 925,00 16 898,72 

14 Tylewice 42 853,00 39 466,50 92,10% 26 979,00 26 978,50 15 874,00 12 488,00 

15 Wygnańczyce 25 385,00 24 605,55 96,93% 13 635,00 13 635,00 11 750,00 10 970,55 

RAZEM 603 264,00 540 681,76 89,63% 363 017,00 356 812,50 240 247,00 183 869,26 
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   Plan Wykonanie    

 WYDATKI BIEŻĄCE 361 294,00  305 698,23   

 
w tym: realizowane w 
ramach ustawowego  
funduszu sołeckiego 

128 119,00  127 482,46   

 wydatki realizowane poza 
funduszem sołeckim 

233 175,00  178 215,77   

 WYDATKI  MAJĄTKOWE 241 970,00  234 983,53   

 
w tym: realizowane w 
ramach ustawowego 
funduszu sołeckiego 

234 898,00  229 330,04   

 wydatki realizowane poza 
funduszem sołeckim 

7 072,00  5 653,49   

 RAZEM   603 264,00  540 681,76   

 
w tym: realizowane w 
ramach ustawowego 
funduszu sołeckiego 

363 017,00  356 812,50   

 wydatki realizowane poza 
funduszem sołeckim 

240 247,00  183 869,26   

 

 

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa z lat 2014 - 2019 

TREŚĆ 

Wydatki 
jednostek 

pomocniczych 
realizowane w 

ramach 
ustawowego 

funduszu 
sołeckiego 

Wydatki 
jednostek 

pomocniczych 
- 

realizowanych 
poza 

ustawowym 
funduszem 
sołeckim 

Ogółem 

ROK 2014 228 260,15 203 873,86 432 134,01 

ROK 2015 246 735,24 195 970,07 442 705,31 

ROK 2016 271 346,35 189 286,50 460 632,85 

ROK 2017 269 553,47 169 922,85 439 476,32 

ROK 2018 326 515,01 208 137,99 534 653,00 
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ROK 2019 356 812,50 183 869,26 540 681,76 

 

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w trybie art. 221 ustawy o finansach 
publicznych - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Treść Plan   Wykonanie 

ROK 2014 353 000,00 352 999,99 

ROK 2015 375 000,00 374 858,00 

ROK 2016 400 000,00 394 121,08 

ROK 2017 470 000,00 451 321,79 

ROK 2018 470 000,00 465 699,00 

ROK 2019 480 000,00 473 100,00 

 

Szczegółowe informacje w zakresie wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wschowa zostały 
zamieszczone w Zarządzeniu nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 25 marca 
2020 roku w sprawie: przedstawienia Sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Wschowa za 2019 rok oraz Informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa. 
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Opracowała: Agnieszka Tomczak, Kierownik Referatu Rozwoju 
Obszar podległy Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa 

W roku 2019 działania rozwojowe Gminy Wschowa przy udziale środków zewnętrznych 
(krajowych oraz unijnych) odbywały się na kilku płaszczyznach: 

1. Kontynuacja zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych. 
2. Wnioskowanie o środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne). 
3. Zawieranie umów na realizację zadań dofinansowanych. 
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami kultury, 

placówkami oświatowymi i przedsiębiorcami. 
5. Tworzenie dokumentów strategicznych. 
6. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi. 

„Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnienia sali widowiskowej  
Centrum  Kultury i Rekreacji we Wschowie” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Wschowa” to dwa najważniejsze projekty, których realizacja stanowiła 
kontynuację działań podjętych w latach wcześniejszych. Łączna wartość nakładów 
poniesionych na te zadania w roku 2019 to kwota 3 787 644,10 zł, a wartość otrzymanego 
dofinansowania to kwota 1 097 528,22 zł. 

               

 

 

 

 

 

 

1 461 200,82
66%

747 800,67
34%

„Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu 
nagłośnienia sali widowiskowej  Centrum  Kultury i 

Rekreacji we Wschowie” - wydatki w 2019 r.

Wkład własny dofinansowanie

Działania rozwojowe 

zł1 578 642,61 

zł349 725,55 

 zł-

 zł200 000,00

 zł400 000,00

 zł600 000,00

 zł800 000,00

 zł1 000 000,00

 zł1 200 000,00

 zł1 400 000,00

 zł1 600 000,00

 zł1 800 000,00

wydatki Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki poniesione na zadanie „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”

w 2019 roku 
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W odniesieniu do kontynuacji działań z roku 2018 Gmina Wschowa podpisała umowę na 
realizację zadań: 

1. Umowa nr 00344-6935-UM0410549/18 z dnia 27 maja 2019 roku na realizację zadania 
pn. „Zagospodarowanie terenu Centrum Kultury i Rekreacji zlokalizowanego przy ulicy 
Moniuszki we Wschowie, współfinansowanego ze środków PROW. 

Analizując kwestie związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (krajowych  
i zagranicznych) na realizację zadań podejmowanych przez Gminę Wschowa w roku 2019 
złożonych zostało łącznie 13 wniosków, z czego 10 uzyskało dofinansowanie (na podstawie 
informacji uzyskanych w roku 2019 i 2020): 

1. „Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 3 we Wschowie” 

2. „Lokalny Animator Sportu” 
3. „Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowych płyt epitafijnych na dawnym 

Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim” 
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa – Buczyna (Papiernia) łączącej  

ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F – Etap II (jezdnia od km 
1+117 do kom 2+482; chodnik od km 1+111 do km 1+606)” 

5. „Budowa drogi gminnej nr 104037F - ulicy 17-go Pułku Ułanów 
wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 4118F i drogą wewnętrzną we Wschowie” 

6. „Budowa trzech odcinków drogi gminnej nr 104029F zlokalizowanej w rejonie ul. Nowy 
Rynek we Wschowie” 

7. „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” 
8. „WiFi4EU” 
9. „Aktywny senior” 
10. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na 

terenie Gminy Wschowa” 

Na podstawie dotychczas pozyskanych informacji wartość całkowita wszystkich powyższych 
zadań wynosi 6 496 025,75 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 4 794 537,75 zł.  
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Poniżej prezentujemy zestawienie środków finansowych, które wpłynęły na rachunek Urzędu 
Miasta i Gminy Wschowa tytułem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w latach 2014-2019. 
Największe pozyskane w tym czasie dofinansowanie to zadanie „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w Gminie Wschowa” z roku 2018.  
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Pomoc w 
opracowaniu 
wniosków o 

dofinansowanie

w roku 2019 
17 wniosków

- Lubuska Odnowa Wsi

- Mały Strażak

- konkurs dla OSP

- "Koalicja dla 
Niepodległej"

Mając na uwadze zrównoważony rozwój gminy podejmowane były również działania 
wspierające organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, instytucje kultury, placówki oświatowe 
i przedsiębiorców w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację ich celów 
statutowych czy zaplanowanych działań. Podejmowane przez referat zadania zostały 
zaprezentowane na poniższej grafice. 

   

  

 

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym w ramach działań rozwojowych Gminy Wschowa 
były prace nad stworzeniem Strategii Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy 
Wschowa na lata 2020-2027. 

Obowiązująca „Strategia Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2016-2022” została przyjęta 
uchwałą nr XVII/177/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2016 r.. Pod 
względem czasookresu obejmowała ona fragmentarycznie dwie perspektywy finansowe Unii 
Europejskiej (I – 2014-2020; II – 2021-2027). Biorąc pod uwagę zmiany jakie zachodzą we 
współczesnym świecie oraz mając na uwadze fakt, że zmieniają się również priorytety 
rozwojowe Gminy Wschowa podjęta została decyzja o rozpoczęciu prac mających na celu 
opracowanie nowej strategii rozwoju, która obejmować będzie lata 2020-2027 i wyznaczy 
aktualne kierunki rozwoju gminy. Do pracy nad budową nowej strategii został dedykowany 
zespół projektowy. W budowę nowej strategii zostało zaangażowanych około 20 pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy. Strategia była tworzona podczas serii wspólnych warsztatów. 

Ważnym celem, który był stawiany przed zespołem projektowym było zaangażowanie 
w budowę realizacji jak największej grupy osób, która może być nią zainteresowana. Wiązało 
się to z koniecznością zebrania informacji od jak największej liczby zainteresowanych, które 
będę miały w przyszłości wpływ na realizację strategii. Wśród grup społecznych, z którymi 
przeprowadzono badania sondażu diagnostycznego znaleźli się przede wszystkim 
mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale również pracownicy urzędu oraz jednostki podległe. Wyniki 
badań wraz z analizą aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy leżą u podstaw 
przedstawianej strategii. Po analizie zebranych danych wyznaczono cztery główne perspektywy 
strategiczne, wokół których zaplanowano przyszłe działania. 

 

 

 

Newsletter

od kwietnia 2019 roku 
wysyłany cyklicznie do 

NGO's, klubów sportowych, 
instytucji kultury, placówek 

oświatowych i 
przedsiębiorców

zawiera 
informacje o 
aktualnych 
naborach 
wniosków
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Trwające w roku 2019 prace nad Strategią przyczyniły się do powstania dokumentu, 
który w roku 2020 wymagał będzie dopracowania, skonsultowania z mieszkańcami 
i przedłożeniu Radzie Miejskiej pod głosowanie. Stworzony dokument odnosi się zarówno do 
grup interesariuszy i ich oczekiwań, jak i analizy SWOT, wizji i misji Gminy Wschowa oraz 
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, a także priorytetów rozwoju. Najważniejszymi elementami 
Strategii są jednak cele i projekty strategiczne na lata 2020-2027 oraz monitoring i kalibracja.  

       

W tym miejscu wskazać należy, że opracowana w roku 2019 „Strategia Miasta i Gminy 
Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027” zawiera 18 projektów 
strategicznych, których realizacja trwać będzie przez najbliższe kilka lat, a pierwsze działania 
rozpoczną się już w 2020 roku. 

 

 

 

 

 

Dzięki szerokiej współpracy Burmistrza z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze możliwe było 
zrealizowanie inwestycji drogowych w Olbrachcicach („Budowa chodnika wraz z wykonaniem 
zatoki postojowej w m. Olbrachcice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305”)  

Wizja

Misja

Priorytety rozwoju

Cele strategiczne

Projekty strategiczne

e-Urząd – tworzenie przyjaznej     
i nowoczesnej administracji 

z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii oraz 

wykwalifikowanymi pracownikami.

Biznes – wspieranie tworzenia oraz 
rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw i  dążenie do 
wzrostu atrakcyjności ofert 

inwestycyjnych.

Turystyka i kultura – zapewnienie 
warunków do rozwoju oferty 

turystycznej i kulturalnej zarówno 
dla mieszkańców, jak i turystów 

odwiedzających gminę.

Smart City – tworzenie dobrych 
warunków do mieszkania poprzez 

nowoczesną infrastrukturę 
techniczną i drogową oraz 

wykorzystanie rozwiązań SmarCity, 
które mają na celu ułatwianie i 

poprawę komfortu życia 
mieszkańców.

• 5 projektów e-Urząd

• 3 projektyBiznes

• 5 projektówTurystyka i kultura

• 5 projektówSmartCity
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383 340,86
78%

110 000,00
22%

Inwestycje drogowe na drodze wojewódzkiej nr 305 w 
Olbrachcicach i Łęgoniu

Zarząd Dróg Wojewódzkich Gmina Wschowa

i Łęgoniu („Remont drogi wojewódzkiej nr 305”). Wartość obu inwestycji to kwota prawie 
500 000,00 zł (zgodnie z zawartymi umowami 493 340,86 zł). Gmina Wschowa wsparła 
realizację zadania inwestycji w Olbrachcicach kwotą 110 000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

Efektem licznych rozmów i szerokiej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej 
Górze jest również rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi nr 278 w Tylewicach. 
Proces przebudowy drogi wojewódzkiej w Tylewicach rozłożony będzie na kilka najbliższych 
lat. Pierwszym zadaniem przed jakim stanie wykonawca będzie przygotowanie dokumentacji 
projektowej i zdobycie pozwolenia na budowę. Na ten etap Zarząd Dróg Wojewódzkich 
przeznacza czas do 24 miesięcy od podpisania umowy, a koszt wykonania samego projektu 
szacuje się na pół miliona złotych. Następnie przez kolejne 24 miesiące planowane są prace 
budowlane, tak więc zakończenie inwestycji przypadać będzie na rok 2023. Planowana wartość 
inwestycji to blisko 27 mln zł.  
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Opracowała: Małgorzata Rodak, pracownik Referatu Oświaty 
Bezpośredni przełożony: Justyna Dębska, kierownik Referatu Oświaty 
Obszar podległy I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

W Gminie Wschowa funkcjonuje osiem szkół podstawowych. Trzy z nich zlokalizowane 
są na terenie miasta Wschowa, a pięć pozostałych, wraz z punktami i oddziałami 
przedszkolnymi, znajduje się na terenie wiejskim gminy. Ponadto, na terenie miasta 
funkcjonują trzy przedszkola publiczne oraz pięć przedszkoli niepublicznych. 

PUBLICZNE  -  11                       
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie 
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie 
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie 
Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni  
Szkoła Podstawowa w Lginiu 
Szkoła Podstawowa w Łysinach  
Szkoła Podstawowa w Konradowie  
Szkoła Podstawowa w Siedlnicy  
Przedszkole Nr 1 „Tu mieszka bajeczka”  
Przedszkole Nr 3 „Wesoła Trójeczka”  
Przedszkole Nr 5 „ Słoneczne Przedszkole” 
 

NIEPUBLICZNE  - 5 
Gimnazjum Językowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana we Wschowie 
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek 
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Słoneczko”  
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Happyland”   
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „ Złota Rybka u Dula”  
 

Do szkół podstawowych tworzących sieć szkół publicznych Gminy Wschowa w 2019 roku 
uczęszczało 1719 uczniów, pobierających naukę w 100 oddziałach szkolnych. 

LICZBA UCZNIÓW i ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Lp. 
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 I
-V

II
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W tym w klasach 

Ucznio
wie 

klasa 
poniżej 

„0” 

0 I II III IV V VI 
VI
I 

VI
II 

1. SP 1 Wschowa 25 557 - - 60 90 69 13 117 98 56 54 

2. SP 2 Wschowa 31 669 - - 64 51 68 29 144 
11
8 

96 99 

3. SP 3 Wschowa 8 168 - - 64 35 49 0 0 20 0 0 

4. SP Osowa Sień 9 134 - 16 12 18 8 9 30 18 20 19 

5. SP Konradowo 8 52 7 3 8 2 6 2 6 10 4 14 

Oświata 
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6. SP Lgiń 6 50 11 10 0 3 13 0 12 7 6 9 

7. SP Łysiny 7 53 9 8 6 4 8 0 15 7 6 7 

8. SP Siedlnica 6 36 12 0 6 3 7 0 0 7 6 7 

Suma 100 1719 32 44 220 206 
22
8 

53 324 
28
5 

194 209 

*na dzień 7 listopada 2019 r. (wg danych przekazywanych do SIO) 

W pierwszym półroczu 2019 roku na terenie Gminy funkcjonowały ostatnie klasy wygaszanych 
gimnazjów z liczebnością uczniów i oddziałów według poniższego zestawienia. 

LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW  KLAS  GIMNAZJALNYCH 

Lp. Gimnazjum Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1. SP 3 – klasy gimnazjalne 146 6 

2. Gimnazjum Językowe przy i LO im. 
Tomasza Zana 

50 2 

 suma 196 8 

 

LICZBA DZIECI  W  PLACÓWKACH  PRZEDSZKOLNYCH 

 

Lp. 

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny przy szkole 

 

Liczba dzieci 

1. SP Osowa Sień- oddział przedszkolnych 16 

2. SP Konradowo- oddział przedszkolny 10 

3. SP Lgiń- oddział/punkt przedszkolny 21 

4. SP Łysiny – oddział przedszkolny 17 

5. SP Siedlnica – punkt przedszkolny 12 

6. Przedszkole Nr 1 we Wschowie 122 

7. Przedszkole Nr 3 we Wschowie 110 

8. Przedszkole Nr 5 we Wschowie 140 

9. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek 95 

10. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” 69 

11. Niepubliczne Przedszkole „Happyland” 73 

12. Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka u Dula” 185 

 suma 870 
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LICZBA ETATÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Placówka 
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SP 1 Wschowa 49,95 57 42 15 3,89 7,12 4,95 33,99 

SP 2 Wschowa 62,12 66 57 9 4,82 14 13,33 29,97 

SP 3 Wschowa 22,17 24 20 2,17 0 1 5,94 15,23 

SP Osowa Sień 18,79 25 11 14 2 4 0 19 

SP Konradowo 11,72 19 7 12 0,20 3,02 1,28 7,22 

SP Lgiń 14,26 18 9 9 0 3 5 10 

SP Łysiny 14,49 23 9 14 1 4,91 3,19 5,39 

SP Siedlnica 12,63 17 8  9 0 3 3,10 4,77 

Przedszkole Nr 1 8,63 14 11 3 0,50 0,5 2,11 5,52 

Przedszkole Nr 3 9,59 12 9 3 0,36 2 3 4,23 

Przedszkole Nr 5 13,08 17 12 5 0,27 3,36 0,05 9,40 

Razem 237,43 292 195 95,17 13,04 45,91 41,95 144,72 

 

LICZBA ETATÓW PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYNJO- OBSŁUGOWYCH 

 SP 1 SP 2 SP 3 
SP Osowa 

Sień 

SP 
Konrad

owo 

SP  
Lgiń 

SP  
Łysi
ny 

SP 
Siedlnica 

Administracja 3,00 4,00 5,00 1,5 1,00 1,5 1,25 1,5 

Obsługa 6,64 8,00 8,00 3,5 2,25 2,00 1,75 1,5 

Razem 9,64 12,00 13,00 5,00 3,25 3,50 3,00 3,00 

 
Przedszkole 

Nr 1 
Przedszkole 

Nr 3 
Przedszkole 

Nr 5 

Administracja 2,75 1,80 2,70 

Obsługa 12 11 13,05 

Razem 14,75 12,80 15,75 
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WYDATKI NA OŚWIATĘ PONIESIONE PRZEZ GMINĘ WSCHOWA W ROKU 2019  

L.p Treść Kwota 

1.  
Wydatki ogółem poniesione w 2019 

roku                       na oświatę   
32 831 948,01 

  z tego:   

1.1 Szkoły publiczne 21 266 698,42 

  Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie 5 085 765,13 

  Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie 6 148 012,60 

  Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie 3 597 396,65 

  Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni 1 740 453,71 

  Szkoła Podstawowa w Lginiu 1 253 144,99 

  Szkoła Podstawowa w Konradowie 1 209 564,04 

  Szkoła Podstawowa w Siedlnicy 980 492,52 

  Szkoła Podstawowa w Łysinach 1 251 868,78 

1.2 Przedszkola publiczne 5 078 723,15 

  Przedszkole Nr 1 we Wschowie 1 572 980,00 

  Przedszkole Nr 3 we Wschowie 1 529 217,78 

  Przedszkole Nr 5 we Wschowie 1 976 525,37 

1.3 Gimnazjum Językowe we Wschowie 331 148,38 

1.4 Przedszkola niepubliczne 4 085 037,21 

1.5 
pozostałe wydatki  na oświatę 

poniesione w Planie Finansowym 
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa 

2 070 340,85 

  
w tym: na zadanie: Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej 
Miasta i Gminy Wschowa 

1 578 642,61 
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WYDATKI NA OŚWIATĘ W ROZBICIU NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

2.  
Źródła finansowania  wydatków na 

oświatę  
32 831 948,01 

  z tego:    

02.sty Część oświatowa subwencji ogólnej 14 976 808,00 

02.lut 
Dotacja z budżetu państwa na realizację 

zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 
959 652,00 

02.mar 

Dotacja  z  EFRR w ramach RPO Lubuskie 
2020 na dofinansowanie zadania:  

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gminy Wschowa 

349 727,55 

02.kwi 
Wpływy z opłat za wyżywienie 

dzieci w przedszkolach 
68 778,40 

02.maj 
Wpływy z opłat za pobyt 
dzieci w przedszkolach 

310 106,00 

02.cze 
Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i ćwiczeniowe 

147 372,17 

02.lip 
Zwrot za pobyt dzieci z innych 

gmin w przedszkolach we Wschowie 
227 004,77 

02.sie Środki własne Gminy   15 792 499,12 

 

5 085 765,13

6 148 012,60

3 597 396,65

1 740 453,71

1 253 144,99

1 209 564,04

980 492,52

1 251 868,78

1 572 980,00

1 529 217,78

1 976 525,37
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Ponadto, w 2019 roku Gmina Wschowa  na zadanie: Pomoc materialna dla 
uczniów o charakterze socjalnym – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych, wydała kwotę 
117 893,33 zł, w tym dotacja 94 314,66 zł oraz środki własne 23 578,67 zł.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PLAN FINANSOWY NA ROK 2019 A SUBWENCJA OŚWIATOWA 

Lp. Placówka 

Plan finansowy 
(minus 
oddziały 

przedszkolne, 
punkty 

przedszkolne, 
dowożenie 
uczniów, 
wydatki 

inwestycyjne i 
programy 
unijne) 

Liczba 
uczniów 

Koszt w przeli
czeniu na 
jednego 
ucznia  

(wg planu 
finansowego) 

Subwencja 
oświatowa 
dla szkoły 

Koszt w prz
eliczeniu na 

jednego  
ucznia  

z subwencji 
oświatowej 

Różnica 
kosztów 

pokrywana z 
budżetu 
Gminy 

Wschowa 

(wg planów 
finansowych i
 subwencji) 

1. 
SP 1 
Wschowa 

4 925 406,00 557 8 842,74 3 402 726,43 6 033,20 2 809,54 

2. 
SP 2 
Wschowa 

6 206 413,00 669 9 277,15 4 262 535,48 6 020,53 3 256,62 

3. 
SP 3 
Wschowa 

3 381 919,00 168 20 130,47 1 407 924,55 6 068,64 14 061,83 

4. 
SP Osowa 
Sień 

1 641 340,00 134 12 248,81 1 106 491,21 8 382,51 3 866,30 

5. 
SP 
Konradowo 

1 093 049,00 52 21 020,17 492 472,50 8 954,05 12 066,12 

6. SP Lgiń 1 097 014,00 50 21 940,28 562 285,23 10 223,37 11 716,91 
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środki własne
Gminy

Środki własne Gminy

Źródła finansowania na
oświatę

wydatki ogółem poniesione
na oświatę w 2019 roku
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7. SP Łysiny 1 143 369,00 53 21 573,00 608 875,08 8 954,05 12 618,95 

8. SP Siedlnica 986 321,00 36 27 397,81 385 023,95 8 954,05 18 443,76 

Ogółem 20 474 831,00 1719     
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Opracowała: Marzanna Gałecka, pracownik Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
Bezpośredni przełożony: Agnieszka Fogt, Dyrektor Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
Obszar podległy I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

W trakcie 2019 roku Gmina Wschowa sukcesywnie sprzedawała lokale mieszkalne 
w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców z zastosowaniem bonifikaty.  

 
Łącznie podpisano 18 umów sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, 5 z nich 
dotyczy wniosków o wykup złożonych w roku sprawozdawczym, natomiast pozostałych 13 
lokali to realizacja sprzedaży, o które główni najemcy wnioskowali w latach 2017 i 2018. 
Łączny dochód ze sprzedaży mieszkań wyniósł 114 737,10 zł. w 2019 roku do Urzędu 
Miasta i Gminy Wschowa wpłynęły 34 wnioski o wykup lokali w trybie bezprzetargowym. 
Głównym najemcom wykupującym lokale na własność w trybie bezprzetargowym udzielana 
była bonifikata mieszcząca się w przedziale od 77,94% do 90,00%. 
 
Sprzedaż lokali w trybie przetargowym:  
 
Przed zakończeniem 2019 roku rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych położonych we Wschowie, tj. przy ul. Głogowskiej 
15/4 i przy ul. Moniuszki 4/4 (notarialne umowy sprzedaży podpisano na początku 2020 r.). 
W trakcie 2019 roku nie sprzedawano lokali użytkowych ani budynków mieszkalnych. 

 
Zawarto  jeden akt notarialny sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej przed 
sprzedażą ostatniego lokalu w tej nieruchomości. 
 
Liczba lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowych Gminy Wschowa systematycznie 
maleje. W głównej mierze jest to wynik sprzedaży lokali na rzecz ich najemców. Wielkość 
sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2015 – 2019 przedstawia się 
następująco: 
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W 2019 roku Rada Miejska we Wschowie podjęła uchwały wyrażające zgodę na zbycie 
kolejnych 30 lokali mieszkalnych celem zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych 
najemców oraz dla 3 lokali mieszkalnych celem ich zbycia w trybie przetargowym. 

 
 

W dniu 28 listopada 2019r. Rada Miejska we Wschowie podjęła Uchwałę Nr XI/III/19 
w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wschowa. 
Uchwała ta określa zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy 
Wschowa w zakresie: 

1. nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości; 
2. wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości: 
a) na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; 
b) w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 
c) udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. 
 

Zgodnie z zapisami podjętej uchwały, nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
gospodaruje Burmistrz Miasta i Gminy w oparciu o zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz zasady określone podjętą uchwałą, o ile ustawy 
szczególne nie stanowią inaczej. 
Odrębnej zgody w formie uchwały Rady Miejskiej wymagają natomiast niektóre czynności 
prawne takie jak: dokonanie darowizny przez Gminę nieruchomości komunalnych, sprzedaż 
nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość Skarbowi Państwa, nieodpłatne obciążanie 
nieruchomości, zamiana nieruchomości, nabycie nieruchomości, wnoszenie nieruchomości 
gminnych, jako wkładów niepieniężnych do spółek. 

 
Stan mienia na 31 grudnia 2019 roku: 
 

Ogółem powierzchnia gruntów (w zaokrągleniu do pełnych hektarów) wynosi:  
812 ha, w tym: 

lokale mieszkalne w 
budynkach wspólnot

329

lokale mieszkalne w 
budynkach gminnych

99

lokale socjalne w 
budynkach gminnych

40

lokale mieszkalne w 
budynkach będących 

współwłasnością 
gminy

4

Liczba lokali mieszkalnych będących własnością Gminy
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-tereny zabudowane mieszkaniowe:     37 ha 
-tereny zabudowane inne:      13 ha 
-tereny niezabudowane mieszkaniowe:    99 ha 
-tereny niezabudowane przemysłowe:    10 ha 
-lasy, grunty zadrzewione:      33 ha 
-drogi:         362 ha 
-tereny rolnicze:       69 ha 
-tereny różne (w tym tereny wypoczynkowe):   60 ha 
-łąki:         1 ha 
-grunty w trwałym zarządzie:     10 ha 
-grunty w użytkowaniu, użyczeniu, administrowaniu:  51 ha 
-grunty oddane w użytkowanie wieczyste:    67 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zmiany stanu mienia gminnego w porównaniu ze stanem na 31 grudnia poprzedniego roku 
następowały w wyniku: 
a) nabycia nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnych, aktu notarialnego nabycia, 
nabycia gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne wg zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
b) sprzedaży gruntów; 
c) zwrotu darowizny byłego lotniska na rzecz Skarbu Państwa; 
d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. 

tereny zabudowane 
mieszkaniowe                

37

tereny zabudowane inne 
13

tereny niezabudowane 
mieszkaniowe

99

tereny niezabudowane 
przemysłowe

10

lasy, grunty zadrzewione
33

drogi
362

tereny rolnicze
69

tereny różne (w tym 
tereny wypoczynkowe)

60

łąki
1

grunty w trwałym 
zarządzie

10

grunty w użytkowaniu, 
użyczeniu, 

administrowaniu
51

grunty oddane w 
użytkowanie wieczyste

67

Powierzchnia gruntów (w ha)
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W ciągu 2019 roku nie oddano żadnej nieruchomości gruntowej w trwały zarząd ani nie 
wygaszono trwałego zarządu dla żadnej nieruchomości gruntowej. Stan na koniec roku wynosił 
9,5398 ha, w tym: przedszkola i szkoły podstawowe ok. 9,5 ha trwały zarząd niepłatny oraz 
trwały zarząd płatny - Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 
W zakresie użytkowania w roku 2019  następowały zmiany, stan na koniec roku wynosił: 
22,9556 ha - w tym są ujęte: 2 umowy użytkowania z 2018r. zawarte ze Spółką Komunalną 
Wschowa Sp. z o.o. o łącznej powierzchni 7,3890 ha 

 
Umowa I: teren o powierzchni 6,1608 ha to oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody, cmentarz 
komunalny i wieża ciśnień  

 
Umowa II: teren o powierzchni 1,2282 ha przeznaczony pod rozbudowę cmentarza 
komunalnego.  
W 2019 roku podjęto uchwałę Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2019 
roku w sprawie przekazania dla jednostki pomocniczej Gminy Wschowa- Sołectwa Dębowa 
Łęka nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer ewidencyjny 219/2 o powierzchni 
0,1556 ha, na której zlokalizowany jest budynek Centrum Animacji Kultury wraz z placem 
zabaw. Nieruchomość została przekazana na czas nieokreślony na cele zaspokojenia potrzeb 
społeczności wiejskiej. 

 
Na koniec 2019 r. łączna powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie dla sołectw 
wyniosła 15,3912 ha. 

 
W umowach użyczenia gruntów gminnych nie następowały żadne zmiany. Stan na koniec 2019 
roku wynosił: 16,9736 ha. w tej powierzchni są ujęte:  

1) umowa użyczenia z Centrum Kultury i Rekreacji na obszar o powierzchni 9, 
6105 ha,  

2) umowa użyczenia dla Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. na 
obszar o łącznej powierzchni: 3,7730 ha,  

3) umowa użyczenia dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
Wiejskich obejmująca obszar: 2,7828 ha oraz umowy użyczenia dla innych 
podmiotów o łącznej powierzchni 0,8073 ha. 

W administrowaniu Muzeum Ziemi Wschowskiej znajdowały się działki o nr 964 
(Lapidarium) i o nr 965 o łącznej powierzchni 2,1593 ha. 
W trakcie 2019 roku nastąpiły zmiany w użytkowaniu wieczystym, tj. na mocy przepisów prawa 
przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 
nieruchomości o łącznej powierzchni 9,5051 ha. 
W związku ze sprzedażą ostatniego lokalu mieszkalnego ze stanu nieruchomości gminnych 
zdjęto 6 budynków mieszkalnych położonych we Wschowie (stały się nieruchomościami 
prywatnymi).  

 
Łączna ilość budynków mieszkalnych komunalnych według stanu na 31 grudnia 2019 r. to 227 
sztuk, z czego 215 budynków zlokalizowanych jest  na terenie miasta, a 12 budynków znajduje 
się na terenach wiejskich. 
Przy czym na terenie miejskim: 170 sztuk, to budynki wspólnot mieszkaniowych (z udziałem 
Gminy), a 45 budynków stanowi własność Gminy w całości. Natomiast na terenie wiejskim 
struktura przedstawia się następująco: 5 budynków to wspólnoty mieszkaniowe, a 7 budynków 
to w całości własność Gminy. 
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Inne informacje dotyczące posiadania nieruchomości: 
 
Gmina Wschowa jest od 2012 r. użytkownikiem wieczystym: 

− nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1798/1, 1798/5 o łącznej powierzchni 
0,1693 ha  

− udziału w nieruchomości nr 1798/4 w wysokości 1693/4122  
 Działki te zostały nabyte od PKP.S.A. - własność gruntów posiada Skarb Państwa, a 
zlokalizowane są przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie. 
Ponadto, od 2012r. Gmina jest również użytkownikiem wieczystym gruntu: 1801/1 
o powierzchni 0,1785 ha położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie – własność 
gruntu Skarb Państwa; działka stanowi część gruntu, na którym zlokalizowane jest ujęcie wody 
Od 2015 roku Gmina Wschowa w drodze umowy darowizny w 1/10 części jest też 
współużytkownikiem wieczystym działki 1807/6 o powierzchni 0,2031 ha (właścicielem działki 
jest Skarb Państwa). 
Gmina Wschowa ma również zawarte umowy użyczenia: 

a) ze Starostwem Powiatowym we Wschowie na część działki 
1269/3 o powierzchni 0,0850 ha, na której usytuowany jest budynek 
Samorządowego Przedszkola Nr 3). 

b) z Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wschowie na część działki 1269/12o 
powierzchni 163,53 m2, na której zlokalizowany jest pod plac zabaw na potrzeby 
Samorządowego Przedszkola Nr 3. 

 
Nadto Gmina Wschowa dzierżawi od Nadleśnictwa Włoszakowice część działki 2409/3 
położoną w obrębie geodezyjnym Wschowa na cele budowy i utrzymania ścieżki rowerowej 
relacji: Wschowa - Lgiń. 

 
Budynki mieszkalne, które stanowią własność lub współwłasnością Gminy lub w których 
znajdują się lokale mieszkalne będące własności Gminy, w ponad 90% wybudowane zostały 
do roku 1946. Stan techniczny budynków jest niezadowalający i wymagają one poczynienia 
znacznych nakładów finansowych na remonty lub wymianę zużytych elementów, np.: 
elementu konstrukcji, pokrycia dachowego, elewacji, stolarki okiennej lub drzwiowej, instalacji. 
Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. Gmina dysponuje 547 lokalami mieszkalnymi (łącznie  
z lokalami socjalnymi), lokale te usytuowane są w budynkach gminnych. Będących 
współwłasnością Gminy lub w budynkach wspólnot mieszkaniowych. w istniejącym zasobie 
mieszkaniowym Gminy Wschowa wydzielone zostały lokale socjalne w ilości 40 szt. Ta pula 
mieszkań przeznaczona jest na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin, które znalazły 
się w trudnej sytuacji rodzinnej lub otrzymały sądowy nakaz eksmisji z dotychczas 
zajmowanego lokalu.  
Gmina ma również w swoim zasobie 40 lokali użytkowych. Administrowanie i zarządzanie 
mieszkaniowym zasobem gminy stanowiącym własność Gminy Wschowa w 2019 r. prowadziła 
Spółka Komunalna Sp. z o.o. Wschowa. Umowa na administrowanie i zarządzanie jest 
zawierana corocznie na podstawie zapytania ofertowego. 
Zarządzanie obejmuje w szczególności prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomościami, 
utrzymanie należytego stanu technicznego budynków, prowadzenie zleconych bieżących 
remontów i konserwacji technicznej instalacji oraz obsługę księgowo 
- finansową zarządzanego zasobu.  
 
Czynnikami mającymi wpływ na stan techniczny budynku są między innymi:  

• wiek budynku; 
• rodzaj zabudowy; 
• rodzaj konstrukcji budynku; 

• rodzaj i stan pokrycia dachowego; 
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• warunki gruntowe; 

• sposób utrzymania budynku; 
• sposób użytkowania przez mieszkańców; 
• wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie potrzebnych remontów. 

Znajomość stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i szacowanie stopnia zużycia pozwala 
na racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych. 
Głównym celem polityki remontowej jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynków. 
Wielkość wydatków na remonty i modernizacje pokrywanych z budżetu gminy w kolejnych 
latach, określana będzie w uchwałach budżetowych.  
W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych plany remontowe są każdorazowo zatwierdzane 
i corocznie uzgadniane z współwłaścicielami i zatwierdzane w formie uchwały. 
Stan techniczny budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa 
ocenia się jako niezadowalający. Wynika to głównie z faktu, że budynki są już bardzo 
zdegradowane ze względu na wiek, nieprawidłowy sposób użytkowania oraz niskie nakłady 
finansowe na wykonywanie potrzebnych remontów. 
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Opracowała: Joanna Kołodziej, Dyrektor Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 
Obszar podległy II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Na obszarze gminy obowiązuje Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzona uchwałą Nr XXXV/392/13 
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013 r.  

Studium jest jednym z podstawowych dokumentów planowania strategicznego, 
obligatoryjnym dla jednostki, określającym politykę przestrzenną gminy, a także jest 
podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie 
mogą naruszać jego ustaleń.  

W roku 2015 Rada Miejska we Wschowie podjęła uchwałę nr VI/46/15 z dnia 30 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa.  

Opracowanie nowego dokumentu ma na celu uwzględnienie wniosków dotyczących zmiany 
Studium oraz wniosków w sprawie sporządzania nowych planów miejscowych lub zmiany 
planów istniejących obowiązujących na obszarze Gminy Wschowa, a także uwarunkowań 
wynikających z wydanych decyzji o warunkach zabudowy.  

Procedura planistyczna opracowania studium nie została jeszcze zakończona.   
 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Na obszarze gminy obowiązują 24 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 
swym zasięgiem pokrywają ok. 17% powierzchni gminy. Siedemnaście z nich to plany 
miejscowe obejmujące  obszar miasta Wschowa oraz tereny funkcjonalnie z nim związane. 

Zakończono procedurę planistyczną dotyczącą opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Konradowo. Plan został 
uchwalony Uchwałą Nr  X/91/19 Rady Miejskiej we Wschowie podjętą w dniu 24 października 
2019 r. i wszedł życie 6 grudnia 2019 r. Swym zasięgiem obejmuje obszar wsi   Konradowo 
wraz z terenami przyległymi o łącznej powierzchni ok. 200 ha.  

W roku 2019 przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru byłego lotniska we wsi Łysiny (Uchwała Nr VIII/78/19 z dnia 27 
czerwca 2019 r.). Obszar ten, stanowiący własność Skarbu Państwa, pozostający do 2019 
r. w dyspozycji Gminy Wschowa, został przekazany do dyspozycji Starosty 
Wschowskiego z uwagi na upływ terminu w którym Gmina miała zrealizować zadanie własne 
polegające na budowie składowiska odpadów komunalnych. Takie też jest przeznaczenie 
terenu w   zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/190/96  Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 
grudnia 1996 r. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego  jest wprowadzana na 
wniosek samorządu powiatowego  i pozwoli na zwiększenie atrakcyjności terenu oraz 
umożliwi racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. 

W trakcie opracowania znajduje się też plan miejscowy dla obrębu wsi Osowa Sień, jednak 
prace związane z procedurą planistyczną zmierzające do jego zatwierdzenia zostały 
wstrzymane do czasu uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa. 

W ramach realizacji zadania określonego w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczącego oceny aktualności 

Planowanie przestrzenne 
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dokumentów planistycznych gminy, obowiązuje „Analiza aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego z 2017 r. , która została opracowana w oparciu o: 
• wydane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o pozwoleniu na budowę, 
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, powiatowym, 
krajowym i wojewódzkim, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
terenach zamkniętych, 
• ocenę aktualności dokumentów planistycznych obowiązujących, 
• analizę wniosków o sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wschowa, 
• analizę wniosków dotyczących opracowania nowych bądź zmiany obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego złożonych w okresie od dnia 26 
września 2013 do stycznia 2017 r. 
 

W analizie wskazano, że aktualizacji wymagają obszary objęte obowiązującymi planami: 
zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowy dotyczącej części 
terenu położonego na obszarze wsi Tylewice, mpzp obszaru A w obrębie wsi Lgiń, obszaru 
B w obrębie wsi Lgiń, obszaru CD w obrębie wsi Lgiń, obszaru E w obrębie wsi Lgiń, mpzp 
Miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa –Klasztorna –Bema -Niepodległości-
Westerplatte-Parkowa we Wschowie dotyczący części działki nr 1057/40 przy ul. Pocztowej 
oraz mpzp Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (Uchwała Nr XX/166/08 
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 r.). Zakres niedostosowania dotyczy: 
ustaleń merytorycznych oraz graficznych, usunięcia zapisów warunkowych, merytorycznych 
m.in. usunięcia zakazów dotyczących lokalizacji obiektów celu publicznego w zakresie 
telekomunikacji. 

W związku z tym, że pięć spośród siedmiu planów obejmujących tereny wiejskie 
zgodnie z przeprowadzoną analizą wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących 
przepisów prawa konieczne jest przystąpienie do opracowania nowych planów miejscowych 
dla tych terenów. Wskazane jest również uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów dotychczas nimi nieobjętych, co przyczyni się do usprawnienia 
procesów inwestycyjno-budowlanych i ułatwi przygotowanie dokumentacji niezbędnej do 
realizacji inwestycji. w przypadku braku planów miejscowych proces inwestycyjny ulega 
wydłużeniu w związku z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy bądź 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 

Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

W 2019 roku złożono 157 wniosków o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy na 
terenach, dla których nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Spośród wszystkich złożonych wniosków 6 dotyczyło zmiany wcześniej wydanych decyzji, 6 
wniosków obejmowało przeniesienie decyzji na inny podmiot, natomiast 145 wniosków 
dotyczyło ustalenia warunków zabudowy dla budowy (rozbudowy, przebudowy, nadbudowy) 
bądź zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. 

Na 157 prowadzonych postępowań administracyjnych: 

a) w 146 sprawach wydano decyzje kończące prowadzone postępowanie, w  tym: 
- 131 decyzje ustalające warunki zabudowy 
- 6 decyzji przenoszących decyzje zabudowy na inny podmiot 
- 5 decyzji umarzających postępowanie 
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- 4 decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy  
b) 3 postępowania zawieszono na wniosek bądź z urzędu 
c) 7 spraw pozostawiono bez rozpatrzenia w wyniku nieuzupełnienia wniosku bądź jego 
wycofania 
d) w jednym przypadku domówiono wszczęcia postępowania.  
 

Charakterystyka decyzji ustalających warunki zabudowy: 

L.p. Obręb 
Ilość 
decy
zji 

Rodzaj inwestycji Powierzchnia 
terenu 

objętego 
wnioskiem 

(ha) 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

Zabudowa 
zagrodowa 

Zabudowa 
produkcyjna i 

usługowa 
Inne 

1 Dębowa Łęka 11 5 4 2 - 12,6564 

2 Hetmanice 9 6 - 3 - 2,3281 

3 Kandlewo 6 4 2 - - 2,9047 

4 Konradowo 5 1 3 1 - 4,1623 

5 Lgiń 8 7 - - 1 0,8648 

6 Łęgoń 6 4 - 2 - 5,7878 

7 Łysiny 4 4 - - - 0,8609 

8 Nowa Wieś 20 15 4 - 1 7,7605 

9 Olbrachcice 5 4 1 - - 1,1929 

10 Osowa Sień 8 7 - - 1 6,4810 

11 Przyczyna Dolna 1 - - 1 - 0,9700 

12 Przyczyna Górna 22 17 1 4 - 11,7562 

13 Siedlnica 18 7 1 8 2 25,5508 

14 Tylewice 3 2 - - 1 0,2858 

15 Wschowa 2 1 - 1 - 0,2850 

16 Wygnańczyce 3 3 - - - 1,2417 

 RAZEM 131 87 16 22 6 85,0889 

 

W roku 2019 złożono 8 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Spośród wszystkich złożonych wniosków jeden pozostawiono bez 
rozpatrzenia w wyniku wycofania wniosku. W jednej sprawie odmówiono wszczęcia 
postępowania. w sześciu sprawach wydano decyzję lokalizacyjną dla inwestycji liniowych 
dotyczących budowy sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Powierzchnia terenu dla 
którego wydano decyzje lokalizacyjne wynosi 2,0145 ha. Średni czas wydania 
decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu 
publicznego w roku 2019 wynosił 10-12 tygodni. 

Decyzje środowiskowe 

W 2019 roku wpłynęło dwadzieścia wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W 18 sprawach wydano decyzje kończące 
postępowanie administracyjne, natomiast w dwóch sprawach nałożono na inwestorów 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć będących przedmiotem 
wniosku i zawieszono postępowania do czasu przedłożenia tych dokumentów. Na 17 
prowadzonych postępowań zakończonych wydaniem decyzji 9 decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydano w roku 2020. Zdecydowana większość, bo 15 
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spośród wszystkich wydanych decyzji, dotyczyło budowy farm fotowoltaicznych na terenie 
Gminy. 

Lp
. 

Obręb Liczba 
wydanyc
h decyzji 

Powierzchnia 
terenów 
objętych 

wnioskami w 
ha 

Rodzaj inwestycji 

1 Dębowa 
Łęka 

1 8,2 farmy fotowoltaiczne 

2 Łęgoń 2 4,89 farmy fotowoltaiczne 

3 Nowa Wieś 1 1,8 farmy fotowoltaiczne 

4 Olbrachcice 1 5,0 farmy fotowoltaiczne 

5 Osowa Sień 1 4,4 farmy fotowoltaiczne 

6 Przyczyna 
Dolna 

2 4,09 farmy fotowoltaiczne 

7 Przyczyna 
Górna 

1 1,86 farmy fotowoltaiczne 

8 Siedlnica 6 26,5112 farmy fotowoltaiczne 

9 Wschowa 1 3,8456 instalacja 
związana z odzyskiwaniem i unieszkodliwia
niem odpadów 

10 Wygnańczyc
e 

1 brak danych zastawki zatrzymujące wodę w rowie 
melioracyjnym 

 RAZEM 17 60,5968  

 

Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

Postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej Burmistrz wszczyna 
z urzędu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr 
IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 r (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 1264) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej, zmienionej uchwałą Nr XI/96/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 
2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 4 listopada 2015 r. poz. 1875).  

W roku 2019 wydano 9 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości na skutek podziału działek ewidencyjnych na łączną kwotę 52 599,00 zł. 
Prowadzono również 27 postępowań administracyjnych dotyczących naliczenia opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych budową urządzeń 
infrastruktury technicznej w związku z budową dróg gminnych – ulicy Czeskiej i Węgierskiej 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym. W wyniku prowadzonych postępowań, 
w oparciu o przygotowane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wyceny 
nieruchomości, orzeczono brak wzrostu wartości nieruchomości w związku z realizacją 
przedmiotowej inwestycji. Wszystkie wydane decyzje w sprawie naliczenia opłat adiacenckich 
są ostateczne. 

 

 

Renta planistyczna (opłaty planistyczne) 
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Postępowania w sprawie naliczenia renty planistycznej są wszczynane z urzędu w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 293). Podstawą wszczęcia postępowania jest akt notarialny 
dokumentujący sprzedaż nieruchomości objętej planem miejscowym w terminie do 5 lat od 
uchwalenia tego planu, dla której to nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego 
nastąpił wzrost wartości nieruchomości. W roku 2019 prowadzono 10 postępowań w sprawie 
naliczenia opłaty planistycznej, które zakończyły się wydaniem decyzji naliczających opłaty na 
łączną kwotę 48 386,75 zł. Wydane decyzje są ostateczne. 

Podziały nieruchomości 

W roku 2019 wydano 53 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. 

Lp. Obręb Liczba 
wydanych 

decyzji 

Podstawa wydania decyzji 

plan 
miejscowy 

decyzja o warunkach 
zabudowy 

art. 
93.2a 

art. 
95.4 

art. 
95.7 

1 Dębowa 
Łęka 

2  2    

2 Hetmanice 3  3    

3 Kandlewo 4     4 

4 Lgiń 4 2  2   

5 Łęgoń 1  1    

6 Łysiny 2     2 

7 Nowa Wieś 3  3    

8 Olbrachcice 2  1 1   

9 Osowa Sień 8  3 2  3 

10 Przyczyna 
Dolna 

2 1    1 

11 Przyczyna 
Górna 

4  3 1   

12 Siedlnica 5  3  1 1 

13 Wschowa 13 8   3 2 

 RAZEM 53 11 19 6 4 13 

 

art. 93.2a – podział niezależnie od ustaleń planu bądź decyzji o warunkach pod warunkiem, 
że wydzielona działka zostanie przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej 

art. 95.4 – podział niezależnie od ustaleń planu bądź decyzji o warunkach zabudowy w celu 
realizacji roszczeń do części nieruchomości wynikających z przepisów prawa 

art. 95.7 – podział niezależnie od ustaleń planu bądź decyzji o warunkach zabudowy w celu 
wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego 
 

Odszkodowania za grunty wydzielane pod drogi publiczne  

Od 2013 roku następowała zmiana poszczególnych części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w roku 2008. Największe zmiany przyniosły 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez Radę Miejską 
we Wschowie w roku 2015 i 2016. Były to odpowiednio Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych 
– część północna przyjęta Uchwałą Nr IX/76/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów 
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funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia przyjęta Uchwałą Nr  XVI/165/16 z dnia 31 
marca 2016 r. w powyższych planach miejscowych ok. 114 ha gruntów, które były 
przeznaczone pod obszary rolnicze przeznaczono pod zabudowę, głównie mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami oraz tereny przeznaczone pod drogi publiczne i wewnętrzne (ok. 57 
ha). w konsekwencji właściciele nieruchomości, które zostały przeznaczone pod zabudowę, 
zaczęli dokonywać podziałów swoich działek w celu wydzielenia działek budowlanych 
zgodnie z mpzp. Wydzielane były również tereny, które zgodnie z planem zostały 
przeznaczone pod drogi publiczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działki 
przeznaczone w mpzp pod drogi publiczne gminne przechodzą z mocy prawa na własność 
Gminy Wschowa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna, 
a Gmina jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za przejmowane grunty. W latach 
ubiegłych w wielu przypadkach nie wypłacano tych odszkodowań. Konieczność wypłaty 
odszkodowań jest związana również z wydawanymi przez Starostę Wschowskiego decyzjami 
zezwalającymi na realizację inwestycji drogowych (tzw. ZRID), zgodnie z którymi wydzielane 
są nieruchomości, na których mają być realizowane inwestycji drogowe. Działki te z mocy 
prawa przechodzą na własność gminy za odpowiednim odszkodowaniem. 

Najstarsza nieuregulowana sprawa dotycząca odszkodowania pochodzi z 2008 roku. W 2019 
roku było prowadzonych 17 spraw dotyczących odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 
publiczne, głównie na terenach obejmujących zachodnią część miasta – Zacisze. Wypłata 
odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne może nastąpić w formie 
pieniężnej lub w formie działki zamiennej. W przypadku nierównej wartości zamienianych 
nieruchomości należy zastosować dopłatę, której wartość jest równa różnicy zamienianych 
nieruchomości. 

Na przestrzeni lat można zauważyć, że rokrocznie wysokość zabezpieczonych w budżecie 
środków przeznaczonych na wypłaty odszkodowań jest niewystarczająca. Obrazuje to poniższa 
tabela: 

 
 

 Rok 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kwota środków 
zabezpieczonych w uchwale 
budżetowej na dany rok (w zł) 

100 
000 

40 000 100 00
0 

140 00
0 

brak 
zabezpiecz
onych 
środków 

100 000 

Kwota wypłaconych odszkodowań 
(w zł) 

170 52
4,16 

183 06
7,31 

53 102,
01 

134 73
7,33 

433 401,83 45 662,0
0 

Szacunkowa 
wysokość 
odszkodowań 
pozostałych 
do wypłaty 
(w zł)* 

Wysokość 
odszkodowań 
wynikających z wyd
anych w danym 
roku decyzji  

7 218,1
0 

79 399,
10 

85 629,
46 

314 10
1,32 

158 722,22 209 780,
78 

Suma 
odszkodowań z uwz
ględnieniem  lat 
poprzednich 

389 70
1,42 

469 10
0,52 

554 72
9,98 

868831
,30 

1 027 553,
52 

1 237 33
4,30 

* Szacunkowa wysokość odszkodowań została wyliczona na podstawie średniej wartości m2 
nieruchomości, za które należy wypłacić odszkodowanie pomnożonej przez powierzchnię tych 
nieruchomości. w wyliczeniach nie wzięto pod uwagę możliwości wypłaty odszkodowania 
poprzez przyznanie nieruchomości zamiennej. Założono, że wypłata nastąpi w formie 
pieniężnej. 
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Brak uregulowania spraw związanych z własnością gruntów przejmowanych pod drogi 
publiczne utrudnia prowadzenie inwestycji związanych z uzbrajaniem terenów 
nowopowstających osiedli mieszkaniowych. Natomiast konieczność wypłaty odszkodowań 
wymaga zabezpieczenia w budżecie gminy odpowiednich środków przeznaczonych na ten cel.  
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Opracowała: Patrycja Sobczuk, p.o. Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury 
Obszar podległy II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 
 

Sieć wodociągowa 

Mieszkańcy Gminy Wschowa są zaopatrywani w wodę z 9 ujęć, zlokalizowanych na terenie 
gminy. 

Stacje Uzdatniania Wody 

Lokalizacja stacji 
uzdatniania 

Obszar 
obsługiwany 
przez stację 

Właściciel 
Zarządzający 

Stan techniczny 

Wschowa miasto 
Wschowa, 

Przyczyna Dolna 

Spółka Komunalna 
Spółka Komunalna 

średni 

Osowa Sień Osowa Sień Gmina Wschowa 
Zakład Usług 

Wodnych 

dobry 

Dębowa Łęka Dębowa Łęka Gmina Wschowa 
Zakład Usług 

Wodnych 

dobry 

Olbrachcice Olbrachcice, 
Łęgoń 

Gmina Wschowa 
Zakład Usług 

Wodnych 

dobry 

Siedlnica Siedlnica, 
Czerlejewo 

Gmina Wschowa 
Zakład Usług 

Wodnych 

dobry 

Kandlewo Kandlewo, 
Konradowo, 

(Jędrzychowice, 
Kowalewo) 

Gmina Wschowa 
Zakład Usług 

Wodnych 

dobry 

Przyczyna Górna Przyczyna 
Górna, Tylewice, 

Łysiny, Nowa 
Wieś, Buczyna 

Gmina Wschowa 
Zakład Usług 

Wodnych 

dobry 

Wygnańczyce Wygnańczyce Gmina Wschowa 
Zakład Usług 

Wodnych 

dobry 

Lgiń Lgiń, Hetmanice Gmina Wschowa 
Zakład Usług 

Wodnych 

dobry 

 

Stopień zwodociągowania  Gminy Wschowa wynosi 98,0% na obszarze miasta Wschowa 
i 95% na obszarach wiejskich. 

 

 

 

 

Infrastruktura i drogi 
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Sieci Wodociągowe 

Obszar Długość 
sieci 
[km] 

Właściciel 
Zarządzający 

Stan 
techniczny 

Inwestycje           w 2019r. Potrzeby 
sieciowe 

[km] 
sieci [km] przyłącza 

[szt.] 

Miasto 
Wschowa 
 
Przyczyna 
Dolna 

41,70 
 

4,7 

Spółka 
Komunalna 

Spółka 
Komunalna 

średni 
 

średni 

0,154 
 
- 

1 
 
- 

5,00 

Teren 
wiejski 

104,28 Gmina 
Wschowa 

Zakład Usług 
Wodnych 

dobry 0,400 30 6,00 

 

Sieć kanalizacyjna 

Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Wschowa wynosi 53 km, w tym sieci grawitacyjnej 44,2 
km. Z systemu kanalizacyjnego korzysta 14 975 osób.  

Cała sieć kanalizacyjna w Gminie Wschowa jest podłączona do oczyszczalni ścieków we 
Wschowie. 

Gmina dysponuje oczyszczalnią ścieków mechaniczno – biologiczną uruchomioną w  2000 r. 
Przepustowość oczyszczalni średnia dobowa  z projektu i pozwolenia wodnoprawnego wynosi 
3500 m3/dobę. Przepustowość projektowana  na 18 000 RLM. 

W tej chwili oczyszczalnia przyjmuje ok. 1900 m3 ścieków na dobę  (średnia z roku 2019).  

Koncepcja rozbudowy oczyszczalni w trakcie opracowania. 

Sieci kanalizacyjne 

Obszar Długość 
sieci 
[km] 

Właściciel 
Zarządzający 

Stan 
techniczny 

Inwestycje           w 2019 
r. 

Potrzeby 
sieciowe 

[km] sieci 
[km] 

przyłącza 
[szt.] 

Miasto 
Wschowa 
 
 

35,61 
 

Gmina 
Wschowa 
Spółka 

Komunalna 

dobry 
 
 

1,014 
 
 

40 
 

5,00 

Teren 
wiejski 

17,39 Gmina 
Wschowa 
Spółka 

Komunalna 

dobry - - 50,00 
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Drogi 

Gmina zarządza drogami o długości 97,773 km i powierzchni 0,374 km2 oraz 24 
obiektami mostowymi o łącznej długości 182,30 m.   

Drogi gminne 
Lokalizacja  Rodzaj nawierzchni Długość 

[km] 
Powierzchnia 

[km2] 
Stan techniczny 

 
 
 
Miasto 
Wschowa 

ulepszona - 
bitumiczna 

11,899 0,066803 dostateczny 

ulepszona - kostka 8,351 0,046159 dobry 

ulepszona - betonowa 0,450 0,002657 dobry 

tłuczniowa 0,131 0,000576 dostateczny 

gruntowa 
stabilizowana 

1,578 0,007372 dostateczny 

gruntowa 3,698 0,011957 niedostateczny 

 
 
Teren wiejski 

ulepszona - 
bitumiczna 

10,919 0,047662 dobry/niedostateczny 

ulepszona - kostka 3,357 0,010940 bardzo dobry 

ulepszona - betonowa 0,003 0,000012 dobry 

tłuczniowa 0,652 0,001857 dobry 

gruntowa 
stabilizowana 

2,743 0,010952 dostateczny 

gruntowa 53,992 0,167240 niedostateczne 

 
 

Chodniki i ścieżki rowerowe 
Lokalizacja Powierzchnia 

[km2] 
Stan techniczny 

Miasto Wschowa 41 810,40 dobry 

Teren wiejski 1830,00 dobry 

 
W 2019 r. Gmina Wschowa podpisała umowę z Województwem Lubuskim na dofinansowanie 
zadania  pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 006806F Wschowa - Buczyna (Papiernia) łączącej 
ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F” ze środków Funduszu Dróg  
Samorządowych. w ramach inwestycji został przebudowany odcinek  1117 m drogi oraz 
powstanie 495 mb chodnika. Całkowita wartość zadania: 1 189 129,00 zł. Przyznane 
dofinansowanie w kwocie: 903 970, 00 zł. 
Również w 2019 r. Gmina złożyła dwa wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 
dofinansowanie realizacji dwóch inwestycji drogowych na terenie miasta Wschowa: 

- budowę ul.17 Pułku Ułanów z łącznikiem do ul. Polnej i drogą wewnętrzną  
  Wartość zadania  2.619.965,48 zł  
- budowę ulic z miejscami parkingowymi w rejonie Nowego Rynku 
  Wartość zadania 1.053.120,56 zł 

 

W 2019 r. Gmina Wschowa miała swój udział w budowie chodnika wraz z wykonaniem zatoki 
postojowej w miejscowości Olbrachcice przekazując kwotę 110 000,00 zł Województwu 
Lubuskiemu w formie dotacji celowej. 

Gmina konsekwentnie będzie podejmowała działania zmierzające do poprawy stanu 
technicznego dróg gminnych. Jednak powiększające się tereny zabudowy głównie 
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mieszkaniowej jednorodzinnej, powodują, że sieć dróg gminnych każdego roku ulega 
znaczącemu powiększeniu. Sprawia to, że każdego roku przybywa dość znaczna ilość 
dróg o nawierzchnia nieumocnionych, które dodatkowo wymagają w pierwszej kolejności 
uzbrojenia sieciowego. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Gmina w przyszłości 
będzie zmuszona zwiększać nakłady na bieżące utrzymania dróg.    

W 2019 r. wydano 157 decyzji administracyjnych, 68 opinii  związanych z funkcjonowaniem 
dróg gminnych. Zawarto 24 umowy udostępnienia dróg gminnych w celu realizacji 
infrastruktury technicznej oraz dokonano 95 uzgodnień lokalizacji urządzeń w drogach 
wewnętrznych 

Lp. Decyzje, opinie, umowy i uzgodnienia szt. 

1. Decyzje uzgadniające lokalizacje w drogach publicznych urządzeń 
niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  

58 

2. Decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego 55 

3. Decyzje zezwalające na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 28 

4. Decyzje zezwalające na umieszczenie reklam w pasie drogowym 11 

5. Decyzje zezwalające na lokalizację zjazdów z dróg gminnych 5 

6. Opinie do projektów organizacji ruchu 68 

7. Umowy udostępniania nieruchomości w celu realizacji infrastruktury 
technicznej 

24 

8. Uzgodnienia lokalizacji urządzeń w drogach wewnętrznych 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa 2019 
55 
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W 2019 r. Gmina  Wschowa  zrealizowała  zadania  inwestycyjne  na  łączną  kwotę 4 109 988,81 zł 

Zadania inwestycyjne 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania 

Wartość zadania  
[PLN] 

 
Uwagi dotyczące 

wydatków w 2019 r. Wartość           
umów 

w 2019 r. 

Wydatki 
poniesione 
w 2019 r. 

Łączne 
nakłady 

finansowe 
poniesione do 
31.12.2019 r. 

Wydatki do 
poniesienia          
 w latach 

następnych. 

1. Uporządkowanie 
gospodarki 
ściekowej w Konradowie i
 Kandlewie. 

5 000,00 5 000,00 80 900,00 16 851 470,19 - roboty sanitarne dla 
zabezpieczenia ważności 
pozwolenia na budowę 
 

2. Budowa chodnika przy 
drodze 
gminnej w Przyczynie 
Dolnej. 

23 804,79 23 804,50 23 804,50 142 142,61 - zakup materiałów - zadanie 
realizowane w ramach 
funduszy sołeckich 

3. Budowa kompleksu ulic 
Działkowa, 17 Pułku 
Ułanów we Wschowie. 

2 091,00 2 091,00 1 367 732,24 2 619 965,48 - roboty  geodezyjne i ziemne 
dla zabezpieczenia ważności 
pozwolenia na budowę 

4. System sygnalizacji 
pożarowej z monitoringie
m w budynku ratusza. 

6 150,00 
 

6 150,00 
 

6 150,00 
 

205 000,00 - dokumentacja techniczna 

5. Budowa budynku 
garażowego OSP  
w Konradowie. 

17 393,00 
 

17 393,00 411 487,94 106 705,20 - roboty 
instalacyjne  i budowlane - 
zbiornik bezodpływowy + 
tymczasowy podjazd 

Inwestycje 
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6. Modernizacja sali 
gimnastycznej w SP1 we 
Wschowie. 

64 373,32 
 

61 577,20 
 

61 577,20 
 

-------- - roboty budowlane - 
usunięcie skutków zalewania 
sali spowodowane 
niezabezpieczeniem obiektu 
przez firmę poprzednio 
realizującą zadanie 

7. Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej. 

2 855 991,8
4 

1 578 642,61 
 
 
 
 
 

7 185 657,76 
 
 
 
 
 

2 764 987,27 
 
 
 
 
 

- depozyt sądowy dla 
podwykonawców firmy 
WIKONT; 
- bezpośrednie płatności dla 
podwykonawców firmy 
WIKONT; 
- obsługa projektu i nadzory;  
- potrącenie wierzytelności 
firmy WIKONT; 
- roboty zabezpieczające; 
- uporządkowanie placów 
budów po firmie WIKONT; 
- prawa autorskie i nadzór 
firmy projektowej 
ARCHENIKA; 
- roboty wykonane przez 
nowego wykonawcę; 

8 . Budowa placu 
zabaw w Wygnańczycach. 

13 414,04  12 700,04 
 

12 700,04 500,00 - roboty geodezyjne 
- zakup urządzeń 
zabawowych - zadanie 
realizowane w ramach 
funduszy sołeckich 
- zakup urządzeń 
zabawowych 

9. Klimatyzacja sali 
wiejskiej w Dębowej 
Łęce. 

21 307,50 
 

21 307,50 
 

21 307,50 -------- - roboty instalacyjne - 
instalacja klimatyzacyjna - 
zadanie 
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realizowane    w ramach 
funduszy sołeckich 

10
. 

Klimatyzacja sali 
wiejskiej  w Tylewicach. 

26 978,50 26 978,50 26 978,50 -------- - roboty instalacyjne - 
instalacja klimatyzacyjna – 
zadanie realizowane  
w ramach funduszy sołeckich 

11
. 

Rozbudowa placu 
zabaw w Nowej Wsi. 

17 180,00 17 180,00 17 180,00 3 000,00 -zakup altany 
-zakup urządzeń 
zabawowych. - zadanie 
realizowane w ramach 
funduszy sołeckich 

12
. 

Modernizacja i cyfryzacja 
wraz z montażem 
systemu nagłośnienia sali 
widowiskowej Centrum 
Kultury i Rekreacji we 
Wschowie. 

14 268,00 2209 001,49 
(Płatność z u
mów z 2018 i
 2019 roku.) 

2 807 949,83 -------- - nadzory, prace projektowe; 
- roboty budowlane -
kompleksowa 
(pełnobranżowa) 
modernizację  sali 
widowiskowej wraz    
z pomieszczeniami 
pomocniczymi  

13
. 

Modernizacja sali 
wiejskiej   w Lginiu. 

26 359,59 26 338,13 26 338,13  60 146,31 - prace projektowe - II etap 
- roboty budowlane - i etap - 
modernizacja pomieszczeń 
kuchennych - zadanie 
realizowane w ramach 
funduszy sołeckich 

14
. 

Modernizacja sali 
wiejskiej w Łysinach. 

16 109,75 16 109,75 16 109,75 wg uchwał 
Rady Sołeckiej 

 

- roboty remontowo-
budowlane pomieszczenia 
głównego budynku - zadanie 
realizowane   w ramach 
funduszy sołeckich 

15
. 

Modernizacja sali 
wiejskiej w Siedlnicy. 

34 845,14 35 010,09 35 010,09 20 000,00 
 

- roboty remontowo-
budowlane                  
pomieszczeń budynku sali 
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wiejskiej- zadanie 
realizowane w ramach 
funduszy sołeckich 

16
. 

Remont konstrukcji 
więźby dachowej 
wraz z wymianą pokrycia 
dachowego i wymianą 
instalacji odgromowej na 
budynku Zboru 
Ewangelickiego. 

9 840,00 
 

9 840,00 502 245,07 211 967,98 - dokumentacja projektowa – 
remont więźb dachowych 
wraz z wymiana pokrycia 
dachowego na 
przybudówkach Zboru 
Ewangelickiego. 

17
. 

Budowa ogrodzenia 
terenu rekreacyjno-
sportowego w Olbrachcic
ach. 

18 500,00 18 500,00 18 500,00 4 000,00 - roboty budowlane - 
ogrodzenie terenu - zadanie 
realizowane w ramach 
funduszy sołeckich 

18
. 

Modernizacja boiska 
sportowego w Przyczynie 
Górnej.  

22 365,00 22 365,00 22 365,00 27 087,00 
 

-wykonanie robót 
instalacyjno-elektrycznych 
Etap I 
- zadanie realizowane           
w ramach  funduszy sołeckich 
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Największym realizowanym zadaniem pozostaje w dalszym ciągu :”Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”. Ponieważ wykonawca robót Firmą 
WIKONT, nie realizowała zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem i ustalonymi 
warunkami technicznymi 4 lutego 2019 r. Gmina złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
z wykonawcą zadania. Od tego czasu trwały prace inwentaryzacyjne i zabezpieczeniowe na 
obiektach. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na dokończenie robót, 25 października 2019 
r. podpisano umowy z nowym wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław 
Snela z siedzibą w Śmiglu na dokończenie prac termomodernizacyjnych. 

Szczegółowe rozliczenie inwestycji nastąpi po jej zakończeniu, czyli w połowie 2020 r., jednak 
na tym etapie można określić, że całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 9 950 645,03 
zł, a to oznacza, że będzie większy od planowanego o 464 242,17 zł. Zwiększenie kosztów 
bezpośrednich jest spowodowane koniecznością wykonania robót  zabezpieczających, 
usunięcia usterek i rozliczeń pośrednich z podwykonawcami. Ponadto należy wskazać, 
że z uwagi na naruszenie procedur przetargowych na gminę została nałożona kara w postaci 
zmniejszenia dotacji w kwocie  474.311,05 zł. w związku z tym zwiększenie udziału gminy 
w kosztach realizacji inwestycji wyniesie 938 553,22 zł. 
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Opracowała: Iwona Nawrocka, Inspektor w Referacie Spraw Społecznych 
Bezpośredni przełożony: Anna Wiśniewska, Dyrektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych 
Obszar podległy I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja 
zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała 
zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2019 - 
Uchwałą nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Uchwałą nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 
2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 
Społecznej we Wschowie na rok 2019. Z zadań podejmowanych w ramach realizacji Gminnego 
Programu korzystali mieszkańcy Miasta  i Gminy Wschowa. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w programie są środki finansowe Gminy Wschowa, 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączny plan 
finansowy, po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 510 181,00 zł z czego wykorzystano 
kwotę 454 185,00 zł.  

Do dnia 30.09.2019 r. koordynatorem realizacji zadań z zakresu Programu był Pełnomocnik 
Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży (ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie 
Miasta i Gminy Wschowa) od dn. 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. koordynatorem zadań było 
Biuro Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Przy realizacji zadań 
czynny udział brała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Istotnym elementem realizacji zadań określonych w Programie była współpraca 
z następującymi podmiotami: 

• Szkołami funkcjonującymi na terenie gminy, 
• Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
• Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, 
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
• Organizacjami pozarządowymi, samorządowymi instytucjami kultury, podmiotami 
gospodarczymi i osobami fizycznymi podejmującymi działania na rzecz rozwiązywania 
problemów z uzależnieniami, 
• Kościołem, 
• Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, 
• Sądem oraz Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej. 

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania:  

Działalność punktu konsultacyjnego w ramach: Biura Profilaktyka i Młodzież 
GKRPPAIPN, gabinetu terapeuty, psychologa, klubu młodzieżowego, 

pomieszczenia grupy wsparcia 

Punkt konsultacyjny mieścił się przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie, czynny w godzinach 
pracy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa do dnia 30.06.2019 r. (ze względu na zmiany 

Ochrona zdrowia 
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organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa) od dnia 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 
czynny w godzinach od 12.00 do 15.00. 

W swojej strukturze zatrudniał ds. Profilaktyki i Młodzieży, dwóch pracowników biurowych oraz 
osobę sprzątającą pomieszczenia (umowa zlecenie) do dnia 30.06.2019 r. Od dnia 1.07.2019r. 
zatrudniał pracownika administracyjnego do obsługi Punktu konsultacyjnego oraz osobę 
sprzątająca (umowa zlecenie).  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej:  

• Psycholog – terapia indywidualna, konsultacje psychologiczne w poniedziałki i czwartki,  
• Psycholog dziecięcy – prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży 
dotkniętych uzależnieniem osób bliskich lub/i przemocą domową – 5h tygodniowo, 
• Psycholog ds. narkomanii – terapia uzależnień dla młodzieży i dorosłych z problemem 
zażywania środków odurzających i substancji psychoaktywnych i ich rodzin – wtorek 1 h 
tygodniowo, 
• Mediacje – prowadzenie mediacji dla osób kierowanych przez GKRPAiPN we Wschowie 
oraz Zespół Interdyscyplinarny – około 50 spotkań w roku 2019,  
• Terapia indywidualna – prowadzenie konsultacji terapeutycznej z osobami 
współuzależnionymi i ofiarami przemocy oraz DDA – czwartek ,  
• Grupa wsparcia dla osób trzeźwych alkoholików i osób z problemem alkoholowym – 
spotkania w każdą środę,  
• Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy i dorosłych dzieci 
alkoholików DDA: czwartek. 

Udzielanie porad specjalistów i konsultacji w dziedzinie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

Specjalista psychiatra/specjalista terapii uzależnień i specjalista psycholog kliniczny  
i psychoterapeuta. Przeprowadzanie badań i wydawanie opinii psychiatryczno- psychologicznej 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego dla osoby 
badanej w celu przedstawienia w sądzie.  

Wdrażania, poszerzanie i udoskonalenie oferty programów profilaktyki 
o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności 

zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego. 

Współpracowano z placówkami oświatowymi na terenie Miasta i Gminy Wschowa (np. projekty 
profilaktyczne). Realizowano rekomendowany program profilaktyczny pt. „Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców” we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną PPP we 
Wschowie (dwa cykle spotkań w roku 2019). Zakupiono publikacje tematyczne dla 
specjalistów. 

Podejmowania działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób 
stosujących przemoc w rodzinie bądź będących ofiarą przemocy. 

Realizacja projektów profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie. Oferowano możliwość uczestnictwa w terapii indywidualnej bądź grupowej oraz 
w spotkaniach grupy wsparcia.  
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Wspierania działań zgodnych z procedurą interwencji wobec przemocy domowej 
„Niebieska Karta”. 

Odbyło się 65 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego związku z wpływem 84 Niebieskich 
Kart, liczba posiedzeń grup roboczych 47. 

Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 
interwencyjnych oraz placówek leczenia przez bieżącą aktualizację baz danych 

i ich udostępnianie. 

Teczka materiałów i programów profilaktyki uzależnień dla GKRPAiPN (kwartalna aktualizacja).  

Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych oraz kontynuacja programu – 
kampanii społecznej m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę”’ 

„STOP Przemocy”, itp. 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z obszaru profilaktyki i promocji 
zdrowia. 

Organizacja i wspieranie obozów, kolonii, półkolonii dla dzieci zagrożonych 
demoralizacją o charakterze profilaktycznym. 

Organizacja półkolonii w okresie wakacji - Lgiń 2019 „Dżungla w Lginiu”. Gmina Wschowa była 
organizatorem trzech pięciodniowych turnusów półkolonii na Stanicy Harcerskiej w Lginiu 
zorganizowanej dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy - 324 dzieci:  

 I turnus 08.07.2019r.-12.07.2019r.  

 II turnus 15.07.2019r.-19.07.2019r. 

 III turnus 22.07.2019r.-26.07.2019r.  

Współpracując ze Szkołami Podstawowymi przekazane zostały karty kwalifikacyjne dla 
dzieci w wieku 6-15 lat. Przygotowano niezbędną dokumentację (informacje dla 
rodziców/opiekunów, karty kwalifikacyjne, zgłoszenie do kuratorium, ubezpieczenie dzieci, listy 
przewozowe dzieci, listy grup, dzienniki zajęć). W roku 2019 półkolonia odbywała się pod 
hasłem „Chce mi się chcieć”. Program półkolonii obejmował następujące cele: aktywny 
wypoczynek dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia bez przemocy i używek, 
prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, integracja dzieci, młodzieży z Gminy 
Wschowa poprzez gry, zabawę, taniec.  

Wsparcie organizacji obozu podczas wakacji członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
OSP. 

Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach oraz edukacja 
dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

• "Bezpieczny przedszkolak" zakup nagród dla uczestników – „IV Powiatowy finał wiedzy’’ 
o bezpieczeństwie” wsparcie KPP we Wschowie;  

• "Bezpieczne wakacje z LUPO" – nagroda główna rower - KPP we Wschowie;  
• "Bezpieczna droga do szkoły" - Straż Miejska kamizelki i elementy odblaskowe  
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Szkolenie grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, specjaliści terapii uzależnień, 
psycholodzy, nauczyciele, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, pracownicy 

socjalni, opiekunowie placówek wsparcia dziennego, członkowie GKRPAIPN, 
członkowie ZI, kuratorzy, itp.) w zakresie profilaktyki, uzależnień, interwencji 

i pomocy. 

• organizacja szkolenia dla: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Zespołu Interdyscyplinarnego, terapeutów, pracowników administracyjnych .  

Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, gminnymi 
jednostkami pomocowymi oraz wolontariuszami i osobami fizycznymi w 

działaniach promujących trzeźwość, zdrowy styl życia, aktywność prozdrowotną. 

W roku 2019 zostało złożonych 43 wnioski na dofinansowanie imprez organizowanych 
przez: szkoły, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, sołectwa, itp. Zagadnienia to 
profilaktyczne działania psycho-edukacyjne mające na celu zagospodarowanie czasu dzieciom, 
młodzieży i dorosłym poprzez promowanie zdrowego stylu życia, wzmacniania czynników 
chroniących, wspierania trzeźwości, podnoszenia kompetencji wychowawczych, organizację 
konkursów, zabaw itp.  

Wspieranie działalności środowisk abstynenckich. 

• "XIII Franciszkańska Rowerowa Pielgrzymka ze Wschowy na Jasną Górę" materiały 
promocyjne - /zakup koszulek i smyczy do identyfikatorów; 

• Cecyliada organizowana przez Akcję Katolicką – /zakup statuetek 

Wspierania aktywności osób starszych. 

• Wyjazd Chóru Lutnia do Warszawy/transport;  
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o. Wschowa - "Spotkanie 
 integracyjne"/transport;  
• Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Siedlnica Karpacz/ transport;  
• Fit Sołectwo/ mieszkańcy sołectw /opłata trenera 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Wschowa odbyła 12 posiedzeń, podczas których przeprowadzono 
rozmowy motywująco - wspierające z zaproszonymi osobami oraz podjęto decyzje 
zgodnie z kompetencjami komisji. Komisja wystosowała 235 zaproszeń, w tym dla 19 osób 
nowo zarejestrowanych i 2 członków rodziny z problemem alkoholowym. Informacja 
o podejrzeniu występowania problemu alkoholowego w roku 2019 wpłynęła od:  

• Zespołu Interdyscyplinarnego – 12 osób zgłoszonych,  
• Członka rodziny – 3 osoby zgłoszone,  
• KPP we Wschowie – 1 osoba zgłoszona,  
• Psycholog szkolny -Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1 osoba zgłoszona. 
• Zlecono 3 badania Biegłego Sądowego w celu pozyskania opinii psychiatryczno- 
 psychologicznej. 
• Komisja skierowała 4 wnioski (4x 40zł opłata sądowa) do Sądu Rodzinnego o wydanie  

nakazu leczenia odwykowego).  
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Zespół do spraw opiniowania lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zebrał się 
13 razy. Podczas spotkań zaopiniowano 25 wniosków o zgodności lokalizacji. 
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Opracowała: Agnieszka Buczek, Inspektor w Biurze Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 
Bezpośredni przełożony: Agnieszka Fogt, Dyrektor Biura Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 
Obszar podległy I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 
 

Użytki rolne w ogólnej powierzchni Gminy stanowią około 64,2 % , czyli 12 399 ha. Na 
wykresie przedstawiono procent w stosunku do powierzchni, zajmowanej przez grunty orne, 
użytki zielone, sady oraz lasy i grunty leśne. 

 

Większość gruntów stanowi V klasę bonitacji, tj. 25,3 % w ogólnej powierzchni użytków 
rolnych, następnie 16,9 % stanowi klasa VI, 16,2 % - klasa IVa, 15,5 % - klasa IVb, 13,9 % - 
klasa III, 9,3 % - klasa IIIa oraz 2,5 % stanowi klasa II. 

Na terenie Gminy Wschowa funkcjonuje około 1 500 gospodarstw rolnych, z czego 
około 44 % produkuje przede wszystkim na potrzeby rynku. Zarówno produkcja roślinna, 
jak i zwierzęca stoi na wysokim poziomie. w przypadku produkcji roślinnej, dominuje uprawa 
zbóż – ok. 72,0 %, buraków cukrowych – około 6,0 %. w produkcji zwierzęcej zdecydowanie 
przeważa chów trzody chlewnej oraz bydła. 

W 2019 r. na terenie Gminy Wschowa pracowała Komisja do oszacowania 
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej spowodowanych przez suszę – którą na wniosek Burmistrza powołano 
Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 08.07.2019 r.  

W okresie od 1 lipca do 17 października 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa 
wpłynęły 332 wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód. Wśród upraw objętych 
szacowaniem szkód były: zboża jare, zboża ozime, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe, buraki 
pastewne, truskawki, rośliny strączkowe, użytki zielone, trawy, kwiaty, rośliny oleiste 
(gorczyca), rośliny pastewne na zielonkę (facelia), rośliny motylkowe, warzywa gruntowe, 
owoce - jabłka. 

Grunty orne
84,90%Użytki zielone

14,70%

Sady
0,30%

Lasy i grunty leśne
28,70%

Powierzchnia podstawowych gruntów na terenie 
Gminy Wschowa w 2019 roku

Ochrona środowiska  
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Po oszacowaniu szkód, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dokonano podziału gospodarstw dotkniętych suszą na gospodarstwa, w których procent szkód 
nie był większy niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej oraz na te gospodarstwa, w których procent szkód był powyżej 
30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 

Wielkość oszacowanych szkód w gospodarstwach wyniosła: 

Oszacowane szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej 

  

Powierzchnia upraw dotknięta 

niekorzystnym zjawiskiem 

atmosferycznym (ha) 

  Łączna wysokość oszacowanych 

szkód wg kwoty obniżenia 
dochodu 

w gospodarstwie rolnym (zł) 

  

Powierzchnia upraw na których 

szkody wyniosły co najmniej 
70% 

  
        
        
        
        
         

gospodarstwa w których procent szkód był powyżej 30% średniej rocznej 
produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej – 236 gospodarstw 
rolnych 

 7939,01 17 946 609,94 2325,72  

gospodarstwa w których procent szkód nie był większy niż 30% średniej rocznej 
produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej – 58 gospodarstw 
rolnych 

 1106,93  2549656,18  260,95  

  Protokoły cząstkowe – dla 38 gospodarstw rolnych   

 440,45  1 060 862,91  -  

 

Zjawisko suszy objęło teren całej naszej Gminy, na który składa się obszar miejski miasta 
Wschowy oraz obszar wiejski składający się z 15 sołectw. Z racji na różnorodną bonitację gleb, 
występują obszary na których w sposób szczególnie wyraźny widać było ogrom strat, były 
to w szczególności grunty sołectw Lgiń, Hetmanice i Dębowa Łęka. Skala strat w uprawach 
kształtuje się od 40% do 80%. Niektóre uprawy nie były w ogóle zbierane z uwagi na 
niewspółmierne koszty zbioru względem wartości uzyskanych plonów.  

Dotacja celowa – spółki wodne 

Na terenie Gminy Wschowa melioracją urządzeń wodnych szczegółowych zajmuje się 
Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie, z siedzibą: Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa. 
Według danych Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie, na terenie Gminy Wschowa 
powierzchnia gruntów zmeliorowanych objętych działalnością Spółki wynosi 7185,43 ha; 
długość rowów melioracji szczegółowej wynosi 242,14 km; powierzchnia gruntów 
zmeliorowanych poprzez system drenarski wynosi 5386,19 ha. 

Realizując zapisy Uchwały Nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 
2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy 
Wschowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania, 
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podał do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie 
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informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wschowa oraz wywieszenie na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, informacji o możliwości uzyskania 
dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym 
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji na terenie Gminy Wschowa. 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w ramach 
niniejszej informacji wynosiła 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).W celu 
uzyskania dotacji celowej spółki wodne winne były złożyć wniosek w terminie do 15 kwietnia 
2019 r. 

Do Urzędu wpłynął jeden wniosek o przyznanie dotacji, który złożyła Powiatowa Spółka Wodna 
we Wschowie z siedzibą: Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa. Został on pozytywnie 
rozpatrzony i przyjęty do realizacji zgodnie z podpisaną umową Nr 11 
BG.7021.31.2019. w wyniku realizacji zadania wykonano następujące prace: 

- konserwacja rowu R-B – Dębowa Łęka; 

- czyszczenie i naprawa drenażu w miejscowości Dębowa Łęka, dz. nr ewid. 195, 194/1, 194/2, 
194/3, 198/1, 200; 

- konserwacja rowu R-C10 – Osowa Sień; 

- konserwacja rowu R-W3 – Konradowo; 

- czyszczenie i naprawa drenażu i studzienek w miejscowości Osowa Sień, dz. nr ewid. 312/2, 
306/1, 308; 

- konserwacja rowu R-W – Konradowo; 

- czyszczenie i naprawa drenażu w miejscowości Konradowo, dz. nr ewid. 258/3, 259; 

- konserwacja rowu R-Ł – Łysiny; 

- konserwacja rowu R-Ł – Wygnańczyce. 

PRACE MELIORACYJNE WYKONANE PRZEZ POWIATOWĄ SPÓŁKĘ WODNĄ WE 
WSCHOWIE W 2019 – GMINA WSCHOWA 

Lp. Miejscowość Oznaczenie rowu Wykonane prace 

Zakres 

wykonanych 
prac 

[m] 

Koszt 

[zł] 

1. Dębowa Łęka R-B Konserwacja rowu 1340 9859 

2. Dębowa Łęka działki 
Naprawa i czyszczenie 
drenażu 0 1008 
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3. Osowa Sień R-C10 
Koszenie, hakowanie  
i wycinka 775 1810 

4. Osowa Sień R-C12 

Odmulenie 
rowu i przebudowa 
przepustu 100 1831 

5. Osowa Sień  R-G 

Koszenie, 
hakowanie i ręczne 
odmulanie 325 1236 

6. Osowa Sień  R-G2 

Koszenie, hakowanie, 
ręczne 
odmulanie i wycinka 180 1415 

7. Osowa Sień  Rów nr ewid. 342 Koszenie 225 346 

8. Konradowo R-W3 

Koszenie i odmulanie 
rowu, wycinka 
krzaków 1240 8184,00 

9. Konradowo R-W10 Koszenie i odmulanie 600 3960 

10. Konradowo 
Rów w pasie drogi 
gminnej nr 486 

Profilowanie skarp po 
odmulaniu, 
czyszczenie 
przepustów, wycinanie 
krzaków 0 672 

11. 
Osowa Sień – HZZ 
Osowa Sień Działka 312/2 

Naprawa i czyszczenie 
drenażu 0 1568 

12. 
Osowa Sień – HZZ 
Osowa Sień R-C Konserwacja rowu 1120 7258 

13. 
Osowa Sień – HZZ 
Osowa Sień działki 

Naprawa i czyszczenie 
drenażu 0 3187 

14. 
Osowa Sień – HZZ 
Osowa Sień  działka 

Naprawa i czyszczenie 
drenażu 0 3711 

15. Konradowo R-W 
Odmulanie i koszenie 
rowu 3020 19932 

16. Konradowo działki 
Naprawa i czyszczenie 
drenażu        0        3184 

17. Łysiny R-Ł Wycinanie krzaków        0      672 

18. Łysiny R-Ł 

Koszenie traw, 
hakowanie i wycinanie 
krzaków 0 3192 

19. Łysiny R-Ł23, R-Ł24 

Odmulanie rowów, 
profilowanie skarp, 
wycinka krzaków 930+85 9440 

20. Łysiny R-Ł23 
Udrażnianie i remont 
przepustu 0 392 

21. Wygnańczyce R-Ł Odmulenie rowu 0 2749 

22. Wygnańczyce R-Ł 

Koszenie traw, 
hakowanie, ręczne 
odmulanie 3000 5037 

23. Wygnańczyce R-Ł Wycinanie krzaków 0 1008 
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AZBEST 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXVII/347/2018 z dnia 25 stycznia 
2018r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Wschowa, Gmina przystąpiła do Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie 
odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest”, w ramach realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Wschowa w 2019 roku.” 

W wyniku realizacji zadania, wykonano prace polegające na demontażu wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz odebrano zgromadzone na 
nieruchomościach wyroby zawierające azbest. Wszystkie wyroby były w postaci falistych płyt 
cementowo - azbestowych. 

Tabela poniżej przedstawia ilość usuniętych i odebranych wyrobów azbestowych. 

Lp  ŹRÓDŁO POCHODZENIA ODPADÓW   Ilość w m2 Ilość w Mg 

.  

     

     

1 

Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest 
planowane do 

734,70 12,917 
unieszkodliwienia /unieszkodliwione z demontażem    

    

2 

Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach 
gruntowych 

833,60 14,990 
- planowane do unieszkodliwienia /unieszkodliwione bez demontażu    

    

 RAZEM 1568,30 27,907 
    

 

W związku z powyższym na podstawie Umowy dotacji Nr D19134 z dnia 18.11.2019 r. 
zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze a Gminą Wschowa, Gminie Wschowa udzielono 
dotacji w kwocie 15 555,70 zł. Środki te, stanowiące 100% kosztów kwalifikowanych 
Zadania, pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (do 50% kosztów kwalifikowalnych) oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (do 50% kosztów 
kwalifikowanych). 

Gmina od 2012r. korzysta z dofinansowania w formie dotacji w wysokości 100% środków 
kwalifikowanych, udzielanego przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadania 
związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. w wyniku prowadzonych działań 
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unieszkodliwiono łącznie 30 881,4 m2 płyt cementowo-azbestowych o łącznej wadze 475,347 
Mg, na kwotę: 258 627,00 zł. 

ECO EDUKACJA 

GOSPODARKA ODPADOWA - promocja postaw proekologicznych w szczególności 
kształtowanie świadomości potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i kreowania 
miejsc zielonych w krajobrazie miejskim. 

Ponadto we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Wschowa 
oraz CKUiP cyklicznie odbywają się zajęcia profilaktyczne, podczas których również poruszane 
są zagadnienia w zakresie ustawy o ochronie środowiska oraz ustawy o odpadach. 

Dnia 28 października 2019 r. został zorganizowany Festiwal piosenki Ekologicznej tym razem 
pod hasłem „Radośnie śpiewamy, ponieważ całym sercem przyrodę kochamy” 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Wschowa w 2019 r., podjęty Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Miejskiej we 
Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r., którego realizatorami byli: 

• Na poziomie Gminy Wschowa – Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa; 

• Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, ul. Żukowicka 1A, 67-200 
Głogów; 

• Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa; 
• Gospodarstwo rolne prowadzone przez p. Tadeusza 

Brzechwę, z siedzibą w Konradowie 101 67-400 Wschowa; 
• Adam Trzmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Zdrowia 

Zwierząt 
• "MUTLIVET" Przychodnia Weterynaryjna Lek. Wet. Adam Trzmiel z siedzibą: Nowa 

Wieś 42, 67-400 Wschowa. 
• Alfred Mały prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DDD SERWICE ALFRED 

MAŁY, Brenno Ostrów ul. Konwaliowa 37, 64-150 Wijewo. 

W zakres wykonywanych zadań wchodzą następujące działania: 

1. W ramach umowy ze Spółką Komunalną Wschowa Sp. z o.o. określono następujące zadania: 

• wyłapywanie bezdomnych zwierząt za pomocą profesjonalnych pętlic i siatek, 
• transport wyłapanych zwierząt w warunkach i na zasadach 

zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt, 
• opiekowanie się złapanymi zwierzętami przez okres minimum dwóch tygodni i w razie 

potrzeby zapewnienie pomocy weterynaryjnej przed przekazaniem bezdomnych 
zwierząt do schroniska lub osobie zainteresowanej ich posiadaniem i zdolnej zapewnić 
im należyte warunki bytowe, 

• leczenie chorych zwierząt rokujących możliwość wyleczenia, 

• niesienie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz innych 
okolicznościach, 

• doprowadzanie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub 
podejrzanych 

• wściekliznę. 
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2. W ramach umowy z Gminą Miejską Głogów, określono warunki i zasady współpracy w zakresie 
funkcjonowania i przyjmowania bezdomnych psów do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Głogowie. 

3. W ramach porozumienia podpisanego określono zasady współdziałania w razie zaistniałej 
sytuacji zapewnienia czasowego miejsca dla zwierząt gospodarskich pochodzących z terenu 
gminy Wschowa. 

4. W ramach umowy z CENTRUM ZDROWIA ZWIERZĄT „MUTLIVET” PRZYCHODNIA 
WETERYNARYJNA LEK. WET. ADAM TRZMIEL, Nowa Wieś 42, 67-400 Wschowa wykonywano 
prace związane z realizacją zadania pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym 
zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na 
terenie Gminy Wschowa w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r”. 

5. W ramach umowy z DDD SERWICE ALFRED MAŁY, Brenno Ostrów ul. Konwaliowa 37, 64-150 
realizowano zadania pn. ,,Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i przekazania do 
unieszkodliwienia zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, z nieruchomości wskazanych 
przez Zamawiającego, w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r.”. 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa prowadził ponadto działania związane z: 

• zakupem i wydawaniem karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 
żyjących; 

• podejmowaniem interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale 
przedstawicieli Urzędu; 

• podejmowaniem interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w przypadku 
istniejącej potrzeby podjęcia ich leczenia (wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie 
kosztów leczenia z budżetu gminy); 
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Opracował: Witold Skorupiński, Komendant Straży Miejskiej 
Obszar podległy Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa 

 

Straż Miejska we Wschowie została powołana Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie w dniu 18 
grudnia 2007 roku, jako samorządowa, umundurowana formacja powołana do ochrony 
spokoju i porządku publicznego na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach 
gminnych.  

Stan etatowy na koniec roku 2019, to jeden etat urzędniczy i pięciu funkcjonariuszy, którzy 
pracowali  w systemie dwuzmianowym w godzinach od 7/00 do 15/00 i od 14/00 do 22/00.  
Od  listopada 2015 roku w związku z reorganizacją strażnicy kontrolowali również uiszczanie 
opłaty za postój w strefie płatnego parkowania i w pełnym zakresie prowadzili Biuro Strefy 
Płatnego Parkowania. Od 2011 roku dysponują systemem monitoringu miejskiego Miasta 
Wschowy. Obecnie posiada on 9 kamer, które całodobowo mogą monitorować Rynek we 
Wschowie, Plac Farny, Plac na ul. Łaziennej, Plac Zamkowy, ul. Niepodległości, Kostki, 
Bohaterów Westerplatte, Daszyńskiego oraz teren przy wieży ciśnień. Od pierwszego stycznia 
2016 roku system  nie działa.  

Zadania, jakie postawiono strażnikom w 2019 roku wytyczone zostały między innymi na 
podstawie wskazywanych, na co dzień przez mieszkańców, samorząd bądź media problemów, 
stanowiących uciążliwość dla społeczności Gminy Wschowa. To właśnie dzięki tym wskazaniom 
możliwe było bardziej trafne określanie zadań dla służby. Podejmowane działania przez Straż 
Miejską wynikały z ustawowych kompetencji oraz funkcji, jakie pełni wśród lokalnej 
społeczności i były to przede wszystkim działania: 

 - ochronne - zapewniające bezpieczeństwo i spokój na terenie gminy; 

- prewencyjne - (patrolowanie ulic, osiedli, wiosek oraz realizacja zgłaszanych    
interwencji); 

- społeczno-administracyjne - współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku ·   
publicznego z KPP Wschowa oraz z innymi instytucjami samorządowymi i     
społecznymi; 

- profilaktyczne - zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom             
kryminogennym, prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży 

Ewidencja -  Etatów, wykształcenia, wyposażenia Straży Miejskiej we Wschowie 

Na dzień 31.12.2019. 

 
 
Stanowiska w straży 
gminnej(miejskiej 

 
Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach 

Pełen 
etat 

¾ 
etatu 

½ 
etatu 

¼ 
etatu 

Inny wymiar 
etatu 

Komendant  1     

starszy inspektor 1     

inspektor 1     

starszy strażnik  1     

młodszy strażnik  1     

Razem strażnicy 5     

stanowiska urzędnicze 1     

Liczba etatów ogółem 6 

 

Straż Miejska 
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Lp. Stanowisko Wykształcenie 

wyższe średnie podstawowe 

1  komendant  1   

2 starszy inspektor 1   

3 inspektor 1   

4 starszy strażnik   1   

5 strażnik 1   

6 Razem strażnicy suma 

1-5 

5   

7 stanowiska urzędnicze 
stanowiska 
pomocnicze i obsługi 

1   

8 Liczba etatów ogółem 6   

 

Straż Miejska we Wschowie w 2019 roku  przyjęła 1214 zgłoszeń od mieszkańców i innych 
instytucji z prośbą o interwencję. Mieszkańcy Gminy w większości, w sposób prawidłowy 
adresowali zgłoszenia do Straży i były to zgłoszenia z prośbą o interwencję w zakresie między 
innymi: zaśmiecania, dzikich wysypisk, zakłócania ładu i porządku, utylizacji odpadów, 
bezdomnych psów, usuwania skutków zimy, naruszania przepisów ruchu drogowego, awarii 
dróg, spożywania alkoholu w miejscach publicznych.   

Rok 2019 pod względem liczby zgłoszeń nie był rokiem rekordowym. w stosunku do roku 
poprzedniego było o 146 zgłoszeń mniej. Odnotowano podobną ilość zgłoszeń co w roku 2017.  
Taka ilość zgłoszeń świadczy  niewątpliwie o istniejącym zapotrzebowaniu na 
funkcjonowanie w lokalnej społeczności Straży Miejskiej dla poprawy ładu i  porządku 
publicznego.  
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Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2019 roku 

Lp. Rodzaje wykroczeń 
zawartych w: 

Środki 
oddziaływania 
wychowawcze
go 
(art. 41 k.w.) 

Grzywna 
nałożona 
w drodze 
mandatu 
karnego 

Wnioski 
do 
sądu 

Inny sposób 
zakończenia 
czynności 
(np. 
odstąpienie 
od 
skierowania 
wniosku 
o ukaranie, 
przekazanie 
sprawy 
innym 
organom) 

Razem 

liczba kwota  

1 Ustawie - Kodeks wykroczeń 1910 358 34550 55 37 2360 

 a) 

wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojow
i 
publicznemu 

50 2 400 3  55 

 b) 

wykroczenia przeciwko 
instytucjom 
państwowym, 
samorządowym i społe
cznym 

 1 500 1  2 

 c) 
wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu 
osób i mienia 

104 28 1950 9  141 

 d) 

wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porz
ądkowi 
w komunikacji 

1350 278 28650 37 37 1702 

 e) 
wykroczenia przeciwko 
osobie 

      

 

f) 
wykroczenia przeciwko 
zdrowiu 

73     73 

g) 
wykroczenia przeciwko 
mieniu 

      

 h) 
wykroczenia przeciwko 
interesom 
konsumentów 
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 i) 
wykroczenia przeciwko 
obyczajności 
publicznej 

78 9 700 3  90 

 j) 
wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego 

253 39 2150 2  294 

 k) 
szkodnictwo leśne, 
polne 
i ogrodowe 

2 1 200   3 

2 
przepisach 
wprowadzających Kodeks 
pracy 

      

3 

ustawie o wychowaniu w trz
eźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

203 29 2500 16  248 

4 

ustawie o ochronie zdrowia 
przed 
następstwami używania 
tytoniu 
i wyrobów tytoniowych 

23     23 

5 
ustawie o utrzymaniu 
czystości 
i porządku w gminach 

194 26 2290 4 3 227 

6 
ustawie o ochronie zwierząt 

 
11 2 600 1 3 17 

7 
ustawie o odpadach 

 
70 32 3460  2 104 

8 
ustawie - Prawo ochrony 
środowiska 

    1 1 

9 ustawie - Prawo o miarach       

10 ustawie - Prawo wodne       

11 
ustawie o publicznym 
transporcie 
drogowym 

      

12 
ustawie o ochronie 
zabytków i opiece 
nad zabytkami 

      

13 
ustawa o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt 

42 16 850  1 59 
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14 
ustawie o ochronie przyrody 

 
      

15 

ustawie o recyklingu 
pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

 

      

16 

ustawie o lecznictwie 
uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach 
ochrony 
uzdrowiskowej 
oraz o gminach 
uzdrowiskowych 

      

17 
ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektroniczny
m 

      

18 

ustawie o bateriach i akumu
latorach 

 

      

19 
ustawie - Kodeks wyborczy 

 
4     4 

20 
aktach prawa miejscowego 
(przepisy 
porządkowe) 

      

21 

 

Innych 

 

      

OGÓŁEM 2457 463 44250 76 47 3043 

 

Ogółem Straż Miejska we Wschowie w 2019 roku ujawniła 3043 wykroczenia z czego 2457 
zakończyło się pouczeniem,  nałożono 463 mandaty karne, kierowano 76 wniosków o ukaranie 
do Sądu Rejonowego oraz 47 spraw przekazano do innych instytucji.  
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Kontrola palenisk w zakresie zabronionego termicznego przekształcania 
odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych w roku 2019 

Od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku – skontrolowano 138 gospodarstw. 
Ujawniono 57 wykroczeń, z tego 33 zakończyło się pouczeniem, nałożono 22 mandaty karne  
oraz w 2 przypadkach przekazano sprawy innym instytucjom. 

Od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – skontrolowano 137 gospodarstw. Ujawniono  
47 wykroczeń, z tego 37 zakończyło się pouczeniem, nałożono 10 mandatów karnych. 

 

W sumie w 2019 roku przeprowadzono 275 kontroli palenisk w zakresie zabronionego 
termicznego przekształcania odpadów w instalacjach przydomowych. 

Pouczenia
81%

Mandaty
15%

Wnioski
2%

Inny sposób 
zakończenia

2%

Procentowe ujęcie ujawnionych wykroczeń w 2019 
roku  z podziałem na sposób ich zakończenia

Pouczenia
67%

Mandaty
31%

Inny sposób 
zakończenia

2%

Procentowe ujęcie ujawnionych wykroczeń 
podczas kontroli  spalania odpadów  w 2019 roku  

z podziałem na sposób ich zakończenia
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Współdziałanie Straży Miejskiej z Policją 

 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych, w związku z wykonywaniem swoich zadań Straż współpracuje z Policją. 
Współpraca Policji i Straży polega w szczególności na: 

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie  w zakresie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, 

2) zorganizowaniu systemu łączności Policji i Straży, uwzględniającego lokalne 
potrzeb i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami 
Policji   i Straży, 

3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i Straży, z uwzględnieniem zagrożeń 
występujących na danym terenie, 

4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju 
i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, 
a także w innych miejscach publicznych, 

5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych 
(miejskich), 

6) wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 

W ramach współpracy Straż Miejska we Wschowie wpisywała się  we wszelkie 
działania o charakterze prewencyjnym podejmowane w tym zakresie przez Policję. Ponadto 
Straż angażowała się w wiele innych działań związanych z zabezpieczeniem uroczystości na 
terenie Gminy Wschowa takich jak: święta narodowe, kultu religijnego, imprezy 
sportowe i kulturalne.  

W 2019 rok w ramach wspomnianej współpracy wystawiono 103 wspólne patrole. 

Dodatkowo strażnicy włączyli się w akcje profilaktyczne organizowane przez Komendę 
Powiatową Policji we Wschowie takie jak:  

1. Spotkanie Klub Seniora – Bezpieczny senior 
2. Bezpieczne ferie: SP Konradowo, SP Łysiny, SP Siedlnica, SP Lgiń, Biblioteka 

Publiczna 
3. Pokaz ratownictwa wodnego we Wschowie 
4. CKU – Odpowiedzialność nieletnich – dopalacze 
5. Debata Społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” 
6. ,,Nie rozrabiam gram’’ w Zespole Szkół Zawodowych 
7. SOSW konkurs szkolny BRD 
8. SOSW wojewódzkie eliminacje BRD.  
9. Finał konkursu LUPPO KPP Wschowa 
10.  Bezpieczne wakacje - Przedszkole nr 5, Lgiń obóz harcerski, Lgiń półkolonie 

gminne 
11.  Bezpieczny Senior - Związek Emerytów 
12.  Bezpiecznie w domu i poza domem - Przedszkole nr 5, Przedszkole Salezjanek, 

Przedszkole nr 3, Przedszkole Słoneczko, SP Łysiny 
13. Finał konkursu „Bezpieczny Przedszkolak” 
14. Mikołaj na drodze 
15. Spotkanie z seniorami - Dom Opieki Społecznej 
16. Uniwersytet III Wieku - ochrona środowiska (spalanie odpadów odpowiedzialność) 
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Profilaktyka 

Straż Miejska w 2019r.  skierowała dwa programy autorskie do najmłodszych uczniów 
placówek  przedszkolnych oraz dla uczniów szkół podstawowych. 

Pierwszy z nich   pod nazwą: ,,Miasteczko Umiejętności Drogowych,,  skierowany był dla 
pierwszoklasistów. Drugi natomiast pod nazwą ,,Jesteś Bezpieczny w Szkole i poza 
Szkołą” w Ramach Wychowania Komunikacyjnego. 

Program ,,Miasteczko Umiejętności Drogowych,, to element uzupełniający wychowania 
komunikacyjnego. Programem zostały objęte wszystkie przedszkolaki.   

Drugi program to swoiste Vademecum zachowania młodego człowieka w sytuacjach 
niebezpiecznych, jakie mogą go spotkać w szkole, w domu, w relacjach z dorosłymi oraz    
z rówieśnikami. Tutaj również trafiliśmy do wszytkach pierwszoklasistów na terenie Gminy 
Wschowa.    

W 2019 roku na zasadach powtarzalności były kierowane patrole w rejon szkół  w celu 
poprawy bezpieczeństwa uczniów udających się na zajęcia edukacyjne 

 

Strefa Płatnego Parkowania 

Od 2013 roku Straż Miejska przyjęła do realizacji zadanie pod tytułem 
,,Organizacja i prowadzenie strefy płatnego parkowania”. Biuro Strefy Płatnego Parkowania 
obecnie znajduje się w siedzibie Straży  Miejskiej w budynku przy ul. Plac Zamkowy 3 i czynne 
było od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy. Głównym celem 
wprowadzenia we Wschowie strefy płatnego parkowania było zwiększenie rotacji parkujących 
pojazdów na drogach publicznych tym samym spowodowanie większej dostępności wolnych 
miejsc na wyznaczonych parkingach. 

Na ulicach objętych opłatą zamontowanych było  17 sztuk parkometrów, w których kierujący 
mogli uiścić opłatę za postój w strefie płatnego parkowania. Kontrolując prawidłowość 
uiszczania opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania strażnicy wykonali 394 kontrole 
strefy płatnego parkowania i wystawili  ogółem  865 opłat dodatkowych.  

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej istniała możliwość wykupienia abonamentu za 
postój w strefie płatnego parkowania. Można było wykupić 5 rodzajów abonamentów. W 2019 
roku Biuro Strefy Płatnego  Parkowania wystawiło 2407 abonamentów . 
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Mieszkańca 53%

Ogólny 25%

Przedsiębiorcy 16%

Właściciela 
nieruchomości 4%

Osoby 
niepełnosprawnej

2%

Abonamenty w 2019 roku  z podziałem na ich rodzaj 
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Opracowała: Alina Strawczyńska, zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Obszar podległy I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie, jako gminna jednostka organizacyjna, realizuje 
szereg zadań własnych i zleconych z zakresu zabezpieczenia społecznego. Świadczenia 
przyznawane i wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie były w 2019 r. 
finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych, z przeznaczeniem na zadania 
zlecone i samorządowych, z przeznaczeniem na zadania własne. Średnioroczne 
zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 28,21 etatów. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej we 
Wschowie w 2019 r. wyniosły łącznie 33 330 036,26 zł, w tym środki własne Gminy stanowiły 
10,70 %. Podział wydatków ze względu na poszczególne zadania przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie zostało wydanych 10 619 decyzji 
administracyjnych oraz informacji (przyznających świadczenie Dobry start i świadczenie 
wychowawcze) a także 134 zaświadczenia. 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie wpisuje się w Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Wschowa na lata 2016 – 2022, która zakłada cztery główne 
cele: 

Polityka społeczna i praca 

świadczenia rodzinne + 

składki zdrowotne + 

fundusz alimentacyjny   
9 840 710,36zł                                  

29,53%

świadczenia wychowawcze 

(500+) 17 697 384,96zł

53,10%

świadczenie Dobry start 

(300+) 803 209,11zł

2,41%

pomoc społeczna 3 263 859,61zł

9,79%

pozostałe wydatki 1 724 872,22zł

5%

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
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CEL 1: Wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

CEL 2: Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu rodziny 

CEL 3: Poprawa jakości życia seniorów, osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych 

CEL 4: Partnerstwo na rzecz współdziałania w rozwiązywaniu lokalnych problemów 
społecznych. 

1. Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie osobom i rodzinom trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Pomoc społeczna wspiera w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem 
pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie 
działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin i ich integracji ze środowiskiem. 

W myśl zapisom ustawowym, pomoc społeczna polega w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 

2) pracy socjalnej; 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom 
spełniającym kryterium dochodowe, które od 1 października 2018r. wynosi 701,00 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie. Dodatkowo, Rada 
Ministrów podjęła dnia 15 października 2018r. uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz.1007), która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019r., na podstawie której Rada Miejska we Wschowie 
podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia do 150% kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 
dochodowe może być przyznany: specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej 
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie 
podlega zwrotowi; zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem 
zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. Ponadto zasiłek 
celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku 
zdarzenia losowego lub też poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Świadczenie takie może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.  
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Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, wynikającej 
z ustawy o pomocy społecznej w roku 2019 ogółem skorzystało 661 rodzin, 
natomiast liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1496. Przeprowadzono 2944 
wywiadów środowiskowych oraz wydano 3715 decyzji przyznających świadczenia. 

Najczęstsze powody przyznania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie 
ilustruje poniższy wykres: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zostały zaprezentowane w ujęciu procentowym. Jedna rodzina może być objęta 
pomocą z kilku różnych powodów.  

Z powyższego wykresu wynika, że - pomimo tendencji malejącej - nadal dużym problemem na 
terenie gminy jest zła sytuacja finansowa części jej mieszkańców. W 2019r. około 41% 
wszystkich rodzin korzystających z wszelkiego rodzaju świadczeń z Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Wschowie to rodziny, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego. 
Maleje również znaczenie bezrobocia jako przesłanki do udzielenia pomocy (32 % rodzin), 
natomiast na wysokim poziome (około 50 % rodzin ze wszystkich korzystających) pozostaje 
niepełnosprawność i długotrwała choroba. 

 Poniższe tabele obrazują rodzaje najczęściej przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej: 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

zasiłki stałe  
ogółem  
w tym: 

67 67 663 386 268 

- zasiłki stałe dla osób 
samotnie 
gospodarujących 

63 63 641 377 294 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ubóstwo Długotrwała lub
ciężka choroba

Niepełnosprawność Bezrobocie Ochrona
macierzyństwa

Powody przyznania pomocy

2017 2018 2019
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- zasiłki stałe dla osób 
pozostających w rodzinie 

   5 5 22 8 974 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

  66 66 593 31 368 

 

Rodzaj świadczenia Liczba 
rodzin 

Liczba świadczeń Kwota 

świadczeń 

zasiłki okresowe 163 827 272 466 

zasiłki celowe  

(wraz z zasiłkami z programu 
Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania) 

w tym: 

zasiłki specjalne celowe 

 

585 

 

x 

 

988 497 

 

314 

 

 

569 

 

 

247 761 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

 

usługi opiekuńcze 

 

51 

 

51 

 

19 008 

 

262 660 

 

posiłki 

 

410 

 

218 

 

59 773 

 

407 844 

 

sprawienie pogrzebu 

 

2 

 

x 

 

2 

 

4 855 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w 2019r. realizował wieloletni rządowy program 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Programem (w formie posiłków oraz zasiłków 
celowych) objęto 1004 osoby – wnioskodawców oraz członków ich rodzin. Koszt realizacji 
Programu wyniósł ogółem 905 184,00 zł, w tym środki własne Gminy – 341 334,00 zł. 

- DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w roku 2019r. 
ponosił odpłatność za pobyt 10 osób w domach pomocy społecznej. Kwota przeznaczona przez 
gminę Wschowa na ten cel wyniosła 310 465zł.  

- POTWIERDZENIE PRAW DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - w roku 2019r. w Ośrodku Pomocy 
Społecznej we Wschowie zostało wydanych 12 decyzji potwierdzających prawo do korzystania 
ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
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3. Dodatek mieszkaniowy i energetyczny 

DODATEK MIESZKANIOWY - w roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie wydał 
79 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Wypłaty dodatków mieszkaniowych ilustruje 
poniższa tabela: 

Rodzaj świadczenia Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

 

Dodatek mieszkaniowy 

 

49 

 

505 

 

71 454,29 

 

DODATEK ENERGETYCZNY - w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019r. wydanych 
zostało 28 decyzji przyznających dodatek energetyczny, a także 12 decyzji zmieniających. 
Kwota wypłat z tego tytułu wyniosła 2 391,56zł. Koszty administracyjne wypłacenia odbiorcom 
wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w roku 2019r. wyniosły 2% łącznej 
kwoty wypłat, tj. 47,83 zł. 

Rodzaj świadczenia Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń  

Dodatek energetyczny 17 167 2391,56 

 

 4. Karta Dużej Rodziny 

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karty Dużej Rodziny w 2019 roku 
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przyjął 512 wniosków o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny. Łącznie wydano 1018 kart dla 522 rodzin (rodzice + małżonkowie - 880 osób, dzieci 
- 201 osób).  

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Wschowa Partnerami Karty Dużej Rodziny są: Bank 
Santander, ul. Niepodległości; PKO Bank Polski, ul. Plac Grunwaldu, Zielony Rynek, Bohaterów 
Westerplatte; Stacja Paliw Orlen, ul. Daszyńskiego; Salon Orange, ul. Niepodległości; Salon 
Play, ul. Niepodległości; T-Mobile S.A, ul. Niepodległości; Jadłodajnia-Stołówka 
„Wschowianka”, ul. Niepodległości; Firma Słomiński, ul. Bohaterów Westerplatte; Lidl ul. 
Staroleszczyńska; Bricomarche, ul. Wolsztyńska; Przyjemne Życie, ul. Rynek; TXM Wschowa, 
ul. Kilińskiego.  

5. Praca socjalna 

Praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej we 
Wschowie skierowana była do wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Wschowa, bez względu 
na posiadany przez nich dochód. Pomoc pracowników socjalnych prowadzona była 
zgodnie z ustaleniami, bez konieczności wydania decyzji administracyjnej.  

W roku 2019 ze wsparcia w formie prowadzonej pracy socjalnej skorzystało 258 rodzin,  
w tym 58 rodzin z terenu wiejskiego.  
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W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pracownicy 
socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w roku 2019 wytypowali  
31 dzieci z gminy Wschowa, głównie z terenów wiejskich oraz środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, na kolonie letnie. W roku 2019 pracownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej we Wschowie współpracowali z Parafią Świętej Jadwigi Królowej we 
Wschowie i Parafią rzymsko – katolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Konradowie, które swoim 
Parafianom wydają żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD).  

W ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Wschowie na bieżąco rekrutują osoby do realizacji Indywidualnego Programu 
Zatrudnienia Socjalnego. Ponadto pracownicy socjalni biorą udział w rekrutowaniu osób do 
uczestnictwa w zajęciach Domu Dziennego Pobytu – liczba uczestników wynosi 25 osób, 
pozostałe osoby wpisywane są na listę osób oczekujących.  

6. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie  

Zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego 
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.  

Do realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie zobligowani są przedstawiciele jednostek oraz instytucji działających na 
terenie Gminy Wschowa: Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy, Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy, Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych „Vita-Med” Sp.c.  

W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 84 „Niebieskich Kart”, 80 założonych 
przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, 2 zostały sporządzone przez 
pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, 1 przez pracowników 
socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie i 1 sporządzona przez Szkołę Podstawową 
nr 1 we Wschowie.   

W 2019 r. w 92 rodzinach zakończono procedurę „Niebieskie Karty”. w przypadku 52 rodzin 
zakończenie procedury nastąpiło z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy, natomiast w 40 rodzinach 
zakończono procedurę z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań 
(np. sprawca przemocy już nie zamieszkuje z rodziną, nastąpił rozpad małżeństwa czy 
związku, nastąpił zgon, sprawca został odizolowany od rodziny – przebywa  
w zakładzie karnym).  

7. Świadczenia rodzinne 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie od maja 2004 r. realizuje zadania 
związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych.  

Obowiązujące obecnie kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego 
wynosi 674,00 zł, a w przypadku rodziny wychowującej dziecko z orzeczeniem    
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o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 
764,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

W 2019 r. świadczenia rodzinne pobierało ogółem 1913 rodzin, natomiast zasiłki rodzinne 
pobierało 914 rodzin.  

W 2019 r. na realizację świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń 
opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) 
wydano łącznie 8 220 835,33 zł (w tym 144 278,33 zł przyznano zgodnie z art. 5 ust. 3 
ustawy o świadczeniach rodzinnych – tzw. „złotówka za złotówkę”).Wydatki na ubezpieczenie 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w roku 
2019 wyniosły ogółem 477 242,00 zł. 

Ponadto, w roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie wypłacił zasiłki dla opiekunów 
dla 13 osób w łącznej wysokości 88 180,00 zł. Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna wyniosły ogółem 17 961,00 
zł w tym: na składki zdrowotne wydano 3 249,00 zł, na składki społeczne wydano 14 712,00 zł.  

Od 1 stycznia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie realizowane jest także 
świadczenie rodzicielskie. w 2019 r. W Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie wydano 79 
decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego, w tym 70 decyzji przyznających. w 2019r. ze 
świadczenia rodzicielskiego skorzystało 119 rodzin, wypłacono 792 świadczenia na łączną kwotę 
726 608,00 zł.  

Od 1 stycznia 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie wykonuje także zadania 
związane z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 
życiem". W roku 2019 z tytułu tego wypłacono wsparcie dla pięciorga rodzin – jednorazowo, po 
4.000,00zł każde - w łącznej kwocie 20.000,00 zł.  

8. Świadczenie wychowawcze 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie od 01.04.2016 r. realizuje zadanie związane 
z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

W roku 2019 na realizację świadczenia wychowawczego wydano kwotę 17 470 406,00 zł (bez 
kosztów obsługi). W 2019 r. świadczenie wychowawcze zostało wypłacone na 3736 dzieci, 
przy czym, po raz pierwszy przyznano uprawnienie do powołanego świadczenia na 1280 dzieci. 

W związku z realizacją zadań ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  
w powołanym okresie wypłacono łącznie 38 770 świadczeń.  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, realizując zadania wynikające 
z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w roku 2019 wydał 2 296 informacji oraz 
decyzji przyznających powyższe świadczenie.  
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Tabela: Realizacja świadczenia wychowawczego 2016-2019.  

Realizacja świadczenia 
wychowawczego 

Łączna kwota świadczeń 
wypłaconych 

Liczba rodzin pobierających 
świadczenie wychowawcze 
 

Rok 2016 – od IV  10 634 192,00 zł 1614 

Rok 2017 14 800 250,30 zł 1748 

Rok 2018 14 067 468, 06 zł 1631 

Rok 2019 17 470 406, 00 zł 2260 

 

9. Fundusz alimentacyjny 

Obowiązujące kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów wynosi 800,00zł na osobę w rodzinie (do 30.09.2019r. 
obowiązywało kryterium w wysokości 725,00zł na osobę w rodzinie).  

W związku z realizacją powyższej ustawy w 2019 roku tutejszy Ośrodek wypłacił 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 701 567,00 zł, natomiast liczba 
wypłaconych świadczeń w roku 2019r. wynosiła 1 872.  

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej  
we Wschowie w 2019 r. korzystały 122 rodziny obejmując 143 osoby uprawnione do 
pobierania świadczeń. 

W ciągu 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie zarejestrowanych było 220 
dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie gminy Wschowa.  

W związku z przeprowadzonymi przez tutejszy Ośrodek postępowaniami w stosunku  
do dłużników alimentacyjnych, zmierzającymi do zwiększenia egzekucji należności  
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni w roku 
2019 zwrócili 301 627,70 zł, co stanowi 42,99% kwoty wypłaconych świadczeń. Z powyższej 
kwoty na dochody własne gminy przekazano kwotę 62 454,39 zł.  

10. „Dobry start” 

W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizował zadania dotyczące 
rządowego programu „Dobry start”, które to świadczenie przysługuje na dzieci uczące się  
w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, klasach dotychczasowych szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, szkołach artystycznych,  
w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach 
wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. w związku ze zmianą 
przepisów prawa, po raz pierwszy - na rok szkolny 2019/2020, rodzice dzieci uczących się  
w szkołach dla dorosłych lub w szkołach policealnych mogli również ubiegać się o przyznanie 
prawa do świadczenia Dobry start.  
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Na realizację programu w roku 2019 przeznaczona została kwota 777 300,00 zł.  
Ze wsparcia skorzystało 1 776 rodzin, wypłacono 2 594 świadczenia.  

11. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.  
Gminny Program Wspierania Rodziny 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę kilka ważnych 
zadań. Jednym z nich jest obowiązek pokrywania kosztów pobytu dziecka 
umieszczonego     w pieczy zastępczej. Wydatki na ten cel obrazuje tabela: 

Rok Rodziny zastępcze Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 

Łącznie 

2017 37 174,35 181 380,40 218 554,75 

2018 63 001,42 184 772,08 247 773,50 

2019 78 429,61 231 528,24 309 957,85 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w ramach zapewnienia wsparcia rodzinie 
przeżywającej trudności zatrudnia asystenta rodziny, który może objąć wsparciem (w tym 
samym okresie) maksymalnie 15 rodzin. W 2019 roku wsparciem asystenta rodziny było 
objętych łącznie 17 rodzin. W rodzinach tych łącznie wychowywało się 44 dzieci. 

Jednym z zadań obowiązkowych gminy jest również opracowanie i realizacja gminnego 
programu wspierania rodziny. Obowiązujący Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2018-2020 został uchwalony 19 grudnia 2017 r. – uchwała Nr XXXVI/335/17 Rady Miejskiej 
we Wschowie. 

Celem strategicznym programu jest stworzenie wielowymiarowego i zintegrowanego systemu 
wsparcia rodziny w wypełnianiu jej prawidłowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 
Osiągnięcie celu strategicznego miało nastąpić poprzez realizację 6 celów operacyjnych: 

I. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny, podejmowanie działań 
interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz 
rozwiązywanie już istniejących, wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

II. Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji dzieci i młodzieży, 
III. Zapobieganie uzależnieniom i zjawiskom przemocy, 
IV. Wsparcie rodziny w profilaktyce zdrowotnej na rzecz poprawy jakości jej życia, 
V. Wspieranie form organizacji wolnego czasu służącemu umacnianiu więzi rodziny, 
VI. Reintegracja rodziny.  

Opisywany Program ukierunkowany jest na problemy rodzin niewydolnych  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych: rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych, 
małoletnich matek, rodzin zmagających się z trudnościami wychowania dzieci w wieku 
dojrzewania, rodzin przeżywających trudności ze stanem zdrowia dzieci (niepełnoprawne, 
nadpobudliwe, z zaburzeniami zachowań), rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych 
i zagrożonych kryzysem, w których występują między innymi konflikty i uzależnienia, rodzin 
dotkniętych przemocą, rodzin naturalnych w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy 
zastępczej. 

Wieloaspektowa praca z rodziną naturalną ma służyć ochronie poziomu życia oraz ograniczyć 
umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
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a także ma służyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych.  
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Opracowała: Ilona Ratajczak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie 
Obszar podległy I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 
 
Rok 2019 to kolejny rok działalności biblioteki na rzecz mieszkańców miasta i gminy Wschowa, 
a także regionu. W strukturze Biblioteki wyodrębniony jest oddział dla dzieci i młodzieży, 
wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia z punktem informacji turystycznej (wydzielone 
miejsce), obsługiwanym przez bibliotekarzy pracujących w tej agendzie, którzy oprócz zadań 
bibliotecznych gromadzą i udostępniają informacje przydatne turystom i oferują materiały 
promujące miasto i Bibliotekę.  

We wschowskiej bibliotece użytkowany jest program biblioteczny Prolib, który wykorzystywany 
jest w pełnym zakresie tj. do opracowywania, wypożyczania książek, drukowania deklaracji, 
prowadzenia statystyki pracy bibliotecznej. Czytelnicy mają zdalny dostęp do 
zbiorów i swojego konta poprzez katalog on-line, umieszczony na stronie internetowej 
www.biblioteka.wschowa.com.pl i coraz chętniej logują się na swoje konta 
korzystając z możliwości prolongaty czy rezerwacji książek. Również poprzez stronę 
internetową można zaproponować tytuł książki, która powinna znaleźć się na bibliotecznej 
półce. Budynek spełnia wymagania niezbędne do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Korzystanie z placówki umożliwia dogodne wejście do budynku i winda, a przestronne 
pomieszczenia ułatwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich.  

Instytucja była otwarta dla czytelników przez 6 dni w tygodniu (łącznie 42 godz.), 
w następujących godzinach: 

- poniedziałek, środa, piątek: 9.00 – 18.00 
- wtorek, czwartek: 10.00 – 15.00 
- sobota: 10.00 – 13.00 
 
W 2019 roku w Bibliotece zapisanych było 4617 czytelników co stanowi ponad 22% 
mieszkańców miasta i gminy Wschowa. Księgozbiór Biblioteki to 57469 książek, 2077 
audiobooków (książek mówionych), 302 egz. zbiorów audiowizualnych i elektronicznych (filmy, 
gry), 31 tytułów czasopism w prenumeracie. 

Wypożyczono na zewnątrz 75878 egzemplarzy materiałów bibliotecznych (książek, 
audiobooków, pojedynczych egzemplarzy czasopism), natomiast na miejscu w Bibliotece 
udostępniono 9000 egz. materiałów bibliotecznych.  

Z urządzeń interaktywnych (podłoga interaktywna, pocztówka wirtualna, tablica interaktywna, 
gry edukacyjne w monitorze interaktywnym i „fontannie”, PlayStation i komputerów 
skorzystały 7942 osoby. 

W 2019 roku wschowską Bibliotekę odwiedziło 40 983 osób. 

W 2019 r. Biblioteka podpisała umowę partnerską z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie na 
realizację zadania publicznego "Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej  
z wydzieleniem działów regionalnych” w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019, 
finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  

Łącznie w leszczyńskiej bibliotece cyfrowej umieszczono 164 obiekty. Dzięki temu osoby 
ciekawe historii naszego regionu mogą ją poznawać korzystając z dostępu do 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie 

http://www.biblioteka.wschowa.com.pl/


 
 

Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa 2019 
92 

Internetu. W planach naszej biblioteki jest zeskanowanie kolejnego tytułu regionalnego 
czasopisma i umieszczenie na w/w platformie. 

W 2019 r. podpisano na kolejny rok umowę udziału w zielonogórskim konsorcjum LEGIMI 
wykupując miesięczny dostęp do 28 tys. e-booków dla 31 osób. z platformy Legimi 
wypożyczono 2195 ebooków. 

W 2019 roku podpisaliśmy ze Szkołą Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym we Wschowie 2 umowy na organizację praktyk wspomaganych, 
w ramach których uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną odbywali praktyki w naszej 
bibliotece - 4 osoby zrealizowały takie zajęcia. 

W omawianym okresie podpisano umowę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną 
w Zielonej Górze na realizację projektu „Dyskusyjne Kluby Książki” polegającym na czytaniu, 
spotkaniach i dyskusji o książkach zainteresowanych osób. Na działalność dwóch klubów 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 200,00 zł.  

Natomiast z zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 realizowanego 
w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata  2016-
2020 otrzymaliśmy dofinansowane wysokości 23 333 zł, co pozwoliło na zakup ponad 950 egz. 
książek. Głównym celem Priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki poprzez 
powiększenie udziału nowości wydawniczych w księgozbiorze bibliotecznym.  

Nadal współpracujemy z przedszkolami, szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi 
na terenie miasta i gminy. 

W 2019 r. w Bibliotece przeprowadzono różne formy promocji czytelnictwa i biblioteki 
skierowane do różnych grup odbiorców.  

Łącznie odbyło się 290 różnorodnych zajęć, w których udział wzięło 5052 osoby. 
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Opracował: Leszek Lenarczyk, p.o. Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej 
Obszar podległy I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 
       

1. Zbiory 

Lp. Nazwa kolekcji Liczba pozycji 
inwentarzowych 

1 Zbiory artystyczne 567 

2 Zbiory archeologiczne 187 

3 Zbiory artystyczno - historyczne 1854 

4 Zbiory numizmatyczne 1475 

5 Zbiory kartograficzne 833 

6 Zbiory etnograficzne 277 

7 Zbiory przyrodnicze 17 

8 Plakaty 2444 

 suma 7654 

 
 

Suma wszystkich kolekcji: 8504 
 
2. Opracowanie zbiorów – karty ewidencyjne (MONA) 

2.1. Stan ogólny 

Lp. Nazwa kolekcji Liczba pozycji 
inwentarzowych 

Liczba kart 
wydrukowanych 

% liczba 
kart/liczba 
pozycji 
inwent. 

1 Zbiory artystyczne 567 314 56% 

2 Zbiory archeologiczne 187 0 0% 

3 Zbiory artystyczno - 
historyczne 

1854 24 2% 

4 Zbiory numizmatyczne 1475 98 7% 

5 Zbiory kartograficzne 833 0 0% 

6 Zbiory etnograficzne 277 0 0% 

7 Zbiory przyrodnicze 17 0 0% 

8 Plakaty 2444 0 0% 

 suma 7654 436 6% 

Lp Nazwa kolekcji Liczba pozycji 
inwentarzowych 

Liczba kart 
wydrukowanych 

% liczba 
kart/liczba 
pozycji 
inwent. 

Lp. Nazwa kolekcji Liczba pozycji 
inwentarzowych 

1 Depozyty 260 

 suma 260 

Lp. Nazwa kolekcji Liczba pozycji 
inwentarzowych 

1 Starodruki i archiwalia (w zbiorach bibliotecznych) 128 

2 Inwentarz pomocniczy 462 

 suma 590 

Muzeum Ziemi Wschowskiej 
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1 Depozyty 260 2 1% 

 suma 260 2 1% 

Lp Nazwa kolekcji Liczba pozycji 
inwentarzowych 

Liczba kart 
wydrukowanych 

% liczba 
kart/liczba 
pozycji 
inwent. 

1 Starodruki i archiwalia 
(w zbiorach 
bibliotecznych) 

128 0 0% 

2 Inwentarz pomocniczy 462 298 65% 

 suma 590 298 51% 

 
Opracowanie wszystkich kolekcji 9% 
 

2.2. Karty wydrukowane 

   liczba kart wydrukowanych 

Lp. nazwa kolekcji liczba pozycji inwentarzowych o
g
ó
łe

m
 

w
 r

o
k
u
 2

0
1
9
 

w
 r

o
k
u
 2

0
1
8
 

w
 r

o
k
u
 2

0
1
7
 

1 Zbiory artystyczne 567 314 2 252 60 

2 Zbiory archeologiczne 187 0 0 0 0 

3 Zbiory artystyczno - historyczne 1854 24 2 22 0 

4 Zbiory numizmatyczne 1475 98 92 6 0 

5 Zbiory kartograficzne 833 0 0 0 0 

6 Zbiory etnograficzne 277 0 0 0 0 

7 Zbiory przyrodnicze 17 0 0 0 0 

8 Plakaty 2444 0 0 0 0 

suma 7654 436 96 280 60 

       

       

   liczba kart wydrukowanych 

Lp. nazwa kolekcji liczba pozycji inwentarzowych o
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ó
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m
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w
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1 Depozyty 260 2 0 2 0 

suma 260 2 0 2 0 

   liczba kart wydrukowanych 

Lp. nazwa kolekcji liczba pozycji inwentarzowych o
g
ó
łe

m
 

w
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u
 2

0
1
9
 

w
 r
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0
1
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1 
Starodruki i archiwalia 
(w zbiorach bibliotecznych) 128 0 0 0 0 
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2 Inwentarz pomocniczy 462 298 15 252 31 

suma 590 298 15 252 31 

 
Liczba kart wydrukowanych w 2019 roku: 111 
 
Liczba kart wydrukowanych w 2018 roku: 534 
 
Liczba kart wydrukowanych w 2017 roku: 91 

 
3. Działalność oświatowa 

  
liczba 
spotkań/grup/wydarzeń liczba uczestników 

Niedzielne Zabawy w Muzeum 5 100 

Ferie w Muzeum 3 21 

Lato w Muzeum 4 24 

lekcje muzealne 52 1156 

wykłady dla UTW 50 1333 

Noc Muzeów nie dotyczy 594 

Dni Wschowy nie dotyczy 71 

Lato z Muzeum 6 226 

Europejskie Dni Dziedzictwa 4 297 

promocja książek 5 283 

konferencja naukowa 1 90 

wykłady inne 5 180 

koncert poza cyklem Lato w Muzeum 1 64 

spotkania inne 1 82 

warsztaty w projekcie "Jak smakuje dziedzictwo?" 3 64 

suma 4585 

 
4. Działalność wystawiennicza 

 
 
 
 
 
 

 
5. Działalność w zakresie administracyjno gospodarczym 
5.1. Regulacje i procedury wewnętrzne wprowadzone w 2019 r.: 

a)Zniesienie klauzuli tajności Planu ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu. 
b)Wprowadzono nową Politykę ochrony danych osobowych. 
c)Wdrożono regulamin monitoringu wizyjnego. 

5.2. Okresowa inwentaryzacja zbiorów muzealnych i bibliotecznych. 

 liczba wystaw liczba zwiedzających 
wystawy 

wystawy czasowe własne 3 1800 

wystawy czasowe wypożyczone 10 3205 

suma 13 5005 
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5.3. Przegląd stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenie 
kompletności kluczy. 
6. Przychody Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2019 r. 

dotacje 

dotacja podmiotowa od organizatora (1)   630 000,00 zł  

dotacja podmiotowa od organizatora (2) (zwrot 
kosztów związanych z EDD; X.2019)    18 000,00 zł  

dotacja podmiotowa od organizatora (3) (wycinka 
drzew w lapidarium XI.2019)    15 000,00 zł  

suma   663 000,00 zł  

przychody 
własne 

na finansowanie badań naukowych na Jeziorze 
Sławskim    25 000,00 zł  

na dofinansowanie 
wystawy czasowej „Od 
Marcina Rożka do Ivana 
Meštrovicia. 
Utracone i niezaistniałe 
projekty w przededniu II 
wojny światowej”: 

BS Wschowa    1 500,00 zł  

firma Dobrowolski 
sp. z o.o. Wschowa    1 500,00 zł  

firma PRO-TECH A. 
Binkowski Wschowa     300,00 zł  

NZOZ "KA-Dent" 
Stomatologia 
Rodzinna Wschowa    1 500,00 zł  

suma    4 800,00 zł  

na dofinansowanie 
wystawy czasowej „Nie 
tylko Świebodzin. 
Twórczość Mirosława 
Pateckiego”: 

Nadleśnictwo 
Włoszakowice     500,00 zł  

Gmina Sława     500,00 zł  

suma    1 000,00 zł  

sprzedaż biletów (wstęp do muzeum)    2 761,00 zł  

działalność edukacyjna    5 100,00 zł  

oprowadzanie    1 130,00 zł  

pozostałe usługi     220,00 zł  

sprzedaż wydawnictw obcych    4 694,62 zł  

sprzedaż wydawnictw własnych    9 955,00 zł  

refakturowanie kosztów mediów    22 092,44 zł  

odszkodowania od ubezpieczyciela    13 820,66 zł  

pozostałe przychody 
operacyjne 

zwrot kosztów 
przesyłek     291,80 zł  

dofinansowanie z PUP     1 590,00 zł  

darowizny pieniężne    1 535,19 zł  

dary wydawnictw    4 474,00 zł  

dary zbiorów 
bibliotecznych    3 745,76 zł  
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suma    11 636,75 zł  

suma   105 710,47 zł  

przychody 
ogółem 

suma 
  768 710,47 zł  
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Opracował: Piotr Kokorniak, Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji 
Obszar podległy I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

Centrum Kultury i Rekreacji w 2019 roku przeprowadziło szereg imprez kulturalno – 
rozrywkowo – sportowych. W miesiącach wiosenno – letnich obywały się imprezy i zawody 
plenerowe, przeprowadzono jedną imprezę masową (Dni Wschowy - impreza dwudniowa). 
Organizacja imprezy masowej przebiegła prawidłowo, nie było żadnej sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu uczestników imprezy. Opinie Komendy Powiatowej Policji, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz 
Szpitala były pozytywne. Centrum Kultury i Rekreacji prowadzi koła zainteresowań: sekcję 
plastyczną, klub szachowy, sekcję teatralną, Zespół literacko – muzyczny „Sedno”, Chór 
„Lutnia”, sekcję brydża sportowego oraz zajęcia komercyjne prowadzone w siłowni CKiR przy 
ul. Moniuszki. Przy instytucji prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzeszający osoby 
starsze, emerytów i rencistów z terenu Gminy Wschowa (247 słuchaczy). Słuchacze UTW mają 
możliwość korzystać z lekcji języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, z zajęć 
komputerowych, z zajęć gimnastycznych, prowadzony jest chór UTW „Kantylena”, grupa 
fotograficzna, Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece Miejskiej, wykłady z historii i sztuki – 
współpraca z Muzeum. Słuchacze bardzo aktywnie uczestniczą w organizowanych imprezach 
oraz sami organizują wiele przedsięwzięć, wycieczek krajoznawczych, marszy i rajdów 
rowerowych. Słuchacze oprócz dotacji opłacają składkę członkowską (35 zł/os. za semestr). 

Zajęcia w pracowni plastycznej w Centrum Kultury i Rekreacji dla dzieci i młodzieży 
odbywają się dwa razy w tygodniu w środy i piątki od godz. 16:00 do 18:00, natomiast we 
wtorki w godz. 11:00 – 14:00 odbywają się zajęcia plastyczne dla dorosłych. 

W Centrum Kultury i Rekreacji prężnie działa sekcja teatralna (Amatorski Teatr „Na 
Wietrze”) zrzeszająca osoby dorosłe oraz młodzież, zajęcia prowadzone są 
w czwartki w godzinach od 17:00 do 20:00 (4 godziny lekcyjne po 45 min). Sekcja wystawiła 
dwukrotnie sztukę dla dorosłych pn. „We wSPAniałym świecie” dla publiczności 
w MOKu w Mosinie, w MOKu w Lesznie oraz mniejsze aktywności teatralne w Lubięcinie 
oraz w Lapidarium we Wschowie.  

Działa również zespół literacko – muzyczny SEDNO prowadzony przez panią Leokadię 
Łopusiewicz. Spotkania są cykliczne w każdą środę tygodnia od godz. 16:00 do 18:00. Zespół 
opracował już trzy spektakle słowno – muzyczno - taneczne: „Droga”, „Wtańcz mnie życie”, 
„Czarowanie Wspomnieniami” oraz „Matka, Mama, Mamusia…”, które wystawiają przed 
wschowską publicznością w sali CKiR, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wschowa, Domu 
Dziennego Pobytu, Klubokawiarni Piętro, w Klubie Seniora ZNP, w Zakładzie Opiekuńczo – 
Pielęgnacyjnym przy Szpitalu we Wschowie.  

W poniedziałki i piątki w godzinach od 17:00 do 20:00 działa klub szachowy „Hetman 
Wschowa”, który zrzesza dzieci, młodzież oraz dorosłych. Uczestniczy klubu szachowego 
reprezentują Gminę Wschowa na zawodach szachowych rangi regionalnej, wojewódzkiej, 
ogólnopolskiej, a także międzynarodowej osiągając wysokie noty. Zawodnicy reprezentujący 
Klub Hetman Wschowa przy CKiR brali udział w: 

- Zimowy Turniej Szachowy Wschowa 22-23.01.2019 r. 

- Zimowym Maratonie Szachowym we Włoszakowicach 

- Turniej o Puchar Dyrektora MDK Wrocław 08.02.2019 r. 

Centrum Kultury i Rekreacji 



 
 

Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa 2019 
99 

- Klasyfikacyjny Turniej Szachowy Przemków 09-10.03.2019 r.  

- Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w szachach szybkich 
i klasycznych 23-24.03.2019 r.  

- Mistrzostwach Polski Amatorów  

- IX Zawodach Międzynarodowych we Wschowie 25.05.2019 r. – zagraniczny partner klubu  
z Mersburga 

- Mistrzostwach Województwa Lubuskiego Juniorów w Szachach Szybkich 19.11.2019 r.  

Zawodnicy w ww. zawodach zdobywają coraz to wyższe kategorie szachowe podwyższając 
swoje umiejętności i stopnie szachowe, które dają możliwość uczestniczenia w silniejszych 
turniejach.  

Przy CKiR działa również sekcja brydżowa sportowego, która reprezentuje Gminę 
Wschowa na różnego rodzaju zawodach rangi regionalnej, wojewódzkie i ogólnopolskiej. 
Zajęcie odbywają się  w każdy piątek w godz. 17:00 – 20:00 w budynku byłego Gimnazjum 
nr 1. Członkowie sekcji uczestniczyli łącznie w 31 turniejach: we Wschowie, w Górze, 
w Głogowie, w Lesznie, w Międzyrzeczu, w Zielonej Górze. Poza tym zawodnicy naszej sekcji 
uczestniczyli w rozgrywkach III i II Ligi Lubuskiej organizowanej przez Polski Związek Brydża 
Sportowego. w sezonie 2018 wygrali nominację do półfinału III Ligi Lubuskiej osiągając 
możliwość gry o wejście do II Ligi. W 2019 roku zawodnikom sekcji brydżowej udało się wejść 
do II Ligi.  

Centrum Kultury i Rekreacji poprzez pracę koordynatora ds. sportu jest organizatorem 
lokalnych i ponadlokalnych zawodów sportowych wg. kalendarza Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci: biegi przełajowe, biegi na orientację, mini-siatkówka, 
koszykówka, unihokej, tenis stołowy, tenis ziemny, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna. 
CKiR w swoim zakresie obowiązków zapewnia opiekę medyczną, puchary i medale dla 
uczestników oraz opiekę koordynatora.  

Wszystkie zajęcia w poszczególnych sekcjach i zespołach prowadzone są nieodpłatnie.  

Centrum Kultury i Rekreacji współpracuje z klubami sportowymi z terenu Gminy Wschowa: 
Avia Siedlnica, Pogoń Wschowa, Korona Wschowa, Tajfun Lgiń, WSTK, Dynam, WKM. 
Współpraca ta polega na organizowaniu wspólnych imprez, zawodów, pomocy i obsługi 
niektórych przedsięwzięć, przygotowaniu stadionów, pomocy przy rejestracji zawodników, 
pomocy przy nagłośnieniach imprez.  

Centrum Kultury i Rekreacji współpracuje również z lokalnymi stowarzyszeniami i wspólnie 
organizuje wiele przedsięwzięć. 

W 2019 roku CKiR nieodpłatnie udostępniało salę widowiskową oraz sprzęt wraz z obsługą 
osoby odpowiedzialnej za obsługę urządzeń audiowizualnych na realizację przedsięwzięć. Jako 
instytucja wspieramy wszystkie lokalne stowarzyszenia, szkoły i przedszkola w organizacji 
festynów, przedstawień, przeglądów, zawodów sportowych i imprez dla dzieci, nieodpłatnie 
udostępniamy nagłośnienie, salę widowiskową, salę sportową, prowadzimy imprezy wg 
potrzeb.  
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Centrum Kultury i Rekreacji zarządza obiektami sportowymi: 

- sala sportowa i siłownia przy ul. Moniuszki – nieodpłatnie udostępniana klubom sportowym,  
stowarzyszeniom w celu doskonalenia umiejętności, poprawy kondycji fizycznej, 
 
- stadion miejski – wykorzystywany do rozgrywek piłkarskich, zawodów strażackich i zawodów 
szkolnych. Przygotowanie murawy i jej prawidłowe utrzymanie(koszenie, dosiewanie, 
nawadnianie, nawożenie, malowanie, sprzątanie etc.) Przy pracach porządkowych pracują 
również osoby kierowane przez UMiG do obrabiania zadłużeń czynszowych, skazane sądownie, 
odrabiające prace społeczno – użyteczne, roboty publiczne. Pracownik CKiR prowadzi 
ewidencję tych prac i osób pracujących, rozdziela prace i obowiązki, rozlicza te osoby 
z wykonania zadań.  

- Basen – basen czynny jest w okresie wakacji letnich, każdego roku musi zostać odnowiony 
przygotowany do sezonu wiąże się to corocznie z malowaniem całego obiektu, bieżącym 
sprzątaniem, zatrudnieniem co najmniej dwóch ratowników z kwalifikacjami na sezon letni, 
obsługą kasy biletowej etc. Wymiany wymagają już pompy oraz rurociągi. Są to niezbędne 
prace, które umożliwią otwarcie basenu w kolejnych sezonach kąpielowych. Zaleceniem 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Nowej Soli jest przeprowadzeni 
kompleksowego remontu toalet, przebieralni oraz pomieszczenia socjalnego przy basenie 
miejskim. Cała infrastruktura towarzysząca wymaga przeprowadzenia remontu, wymiany 
urządzeń sanitarnych oraz odświeżenia.  

- Tor Motocrossowy Kacze Doły – utrzymanie w należytym porządku toru i terenów 
przyległych, koszenie trawy, bieżące naprawy, malowanie trybun etc.  

- stadion sportowy w Siedlnicy - wykorzystywany do rozgrywek piłkarskich. Przygotowanie 
murawy i jej prawidłowe utrzymanie (koszenie, dosiewanie, nawadnianie, nawożenie, 
malowanie, sprzątanie etc.).  

- plaża miejska w Lginiu – po stronie CKIR leży należyte utrzymanie terenu, porządkowanie 
prac po okresie zimowym, przygotowanie plaży i terenów przyległych do sezonu letniego, 
kąpielisko zorganizowane na Jeziorze Lgińsko jest kąpieliskiem zgłoszonym. w okresie 
wakacyjnym lipiec-sierpień CKIR zatrudniało 3 ratowników z kwalifikacjami. Nad porządkiem 
na plaży oraz na terenach przyległych czuwa pracownik CKiR. Instytucja ma podpisane umowy 
na wywóz nieczystości stałych z plaży miejskiej. Pod naszą opieką są również toalety publiczne 
przy plaży, wszystkie prace związane z uruchomieniem toalet, naprawy oraz sprzątanie leży po 
stronie CKiR.  

Wszystkie podjęte działania w 2019 r. zostały zrealizowane zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem.  
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Opracował: Krzysztof Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Spółki Komunalnej 
Obszar podległy II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 
 

USŁUGI KOMUNALNE i INWESTYCJE 

Sieć wodociągowa stan na 31.12.2019 r. 
- długość czynnej sieci rozdzielczej 46,4 km 
- długość magistrali przesyłowej 7,7 km 
 
Jakość wody: Woda odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. poz. 2294). Jakość wody jest monitorowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
oraz przez Laboratorium Zakładowe Spółki Komunalnej. 

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 
ze zm.) w art. 4 ust. 1 zobowiązuje właściwego Inspektora Sanitarnego do kontroli 
przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności 
dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), określa wymagania, jakie 
powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli przedłożył do tut. Urzędu „Ocenę 
obszarową jakości wody do spożycia oraz szacowane ryzyka zdrowotnego 
konsumentów dla Miasta i Gminy Wschowa za rok 2019” 

Sieć kanalizacyjna stan na 31.12.2019 r. 

 - długość czynnej sieci sanitarnej 49,8 km ( 33,1 km – miasto, 16,7 km wieś ) 
 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r. :  

- Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze o średnicy 200mm i długości 
64 mb – łączna wartość zadania to 12.857,86 zł netto 
- Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Zacisze o średnicy 100mm i długości 154mb 
– łączna wartość zadania to 11.939,74 zł netto. 
 
Gospodarka Komunalna , koszt w roku 2019: 
 

Koszt roczny rok 2019 

Koszt odpadów komunalnych 8 108 257,05 zł 

koszt odpadów komunalnych- stacja 
przeładunkowa 

128 862,85 zł 

 8 237 119,90 zł 

 

 

Spółka Komunalna 
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Ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu gm. Wschowa w 2019r. 

Kod 
odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 
odpadów 

  komunalnych [Mg]    

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 4906,390    
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 37,820    
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 684,620    
15 01 07 Opakowania ze szkła 385,230    
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 927,120    

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne 

208,420 

 
 niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03     

17 01 02 Gruz ceglany 72,000    
19 12 02 Metale żelazne     
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 405,310    
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31     

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż 2,440 

 wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35     

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż  
 wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 12,180 

 niebezpieczne składniki  
   

160103 Zużyte opony 63,000 

 

 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odpadów 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,620 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,740 

15 01 07 Opakowania ze szkła 3,120 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 48,050 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 24,880 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 47,640 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

15,260 

  

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 0,320 

16 01 03 Zużyte opony 0,400 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

ECO edukacja: 

 - promocja postaw proekologicznych w szczególności kształtowanie świadomości potrzeby 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i kreowania miejsc zielonych w krajobrazie 
miejskim. 
- Pod koniec marca br. Spółka zorganizowała obchody Światowego Dnia Wody, w ramach 
których przeprowadzono specjalne warsztaty w wieży ciśnień skierowane do dzieci ze 
wschowskich placówek oświatowych. Uczestnicy ekolekcji mieli okazję zwiedzić zabytkowy 
obiekt, poznać jego historię i wysłuchać informacji o stanie ochrony wody pitnej na naszej 
planecie.  
- w kwietniu na zaproszenie "wschowskiej dwójki" przeprowadzone zostały trzy spotkania 
z uczniami w ramach kontynuacji Światowego Dnia Wody i spotkania z lasem. Kolejna 
wspólna akcja Spółki zorganizowana we współpracy z Nadleśnictwem Włoszakowice. Na 
spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące potrzeby ochrony i oszczędzania zasobów 
naturalnych wody. Odbył się również pokaz filmu ukazującego pozytywne skutki powrotu wody 
na wyschnięte bagno. 
- Na zaproszenie I Zespołu Szkół we Wschowie, Spółka zaprezentowała swoje stanowisko na 
Powiatowych Targach Zawodowych w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia 
zawodowego w powiecie wschowskim". W tym roku Targi odbyły się w październiku. 
- W dniu 28 października we współpracy ze Strażą Miejską i Urzędem Miasta i Gminy Wschowa 
zorganizowano Festiwal Piosenki Ekologicznej skierowany do dzieci Gminy Wschowa. Hasło 
edycji „Radośnie śpiewamy, ponieważ całym sercem przyrodę kochamy” Do festiwalu zgłosiło 
się 11 grup i solistów. Tegoroczna 14 już edycja festiwalu odbyła się na Sali Widowiskowej 
CKiR we Wschowie. 
 

Adopcja psów:  

- Adopcja bezpańskich psów przebywających w tymczasowym punkcie przetrzymywania 
zwierząt w ramach programu pt. „Droga do nowego domu” - projekt edukacyjny dla 
szkół i przedszkoli. W 2019 roku zrealizowano: 
- prowadzenie i promowanie strony internetowej na Facebook (Adopcja piesków we 
Wschowie), gdzie umieszczane są informacje o porzuconych i czekających w kolejce do 
adopcji psach,  
- we współpracy z placówkami oświatowymi i osobami prywatnymi zrealizowano zbiórki karmy 
dla psów i kotów – w akcję włączyło się 11 szkół i przedszkoli, placówki handlowe i osoby 
prywatne, 
- na zaproszenie szkół pracownik Spółki przeprowadził specjalne zajęcia lekcyjne, 
- przeprowadzono specjalne zajęcia lekcyjne z grupami dzieci we wschowskim przytulisku, 
- współpraca z przyszłymi wolontariuszami w zakresie adopcji, 
- w 2019 roku złapano 49 psów z tego 37 oddano do adopcji, a 16 zwierząt wróciło do 
właściciela. 
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Do przygotowania Raportu o stanie Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok został powołany 
zespół projektowy w składzie: 

1. Anna Brzechwa – Tobólska – kierownik zespołu. 
2. Gałecka Marzanna 
3. Jastrzębski Dawid 
4. Kołodziej Joanna 
5. Korzan Andrzej 
6. Nawrocka Iwona 
7. Piekarczyk Małgorzata 
8. Skorupiński Witold 
9. Sobczuk Patrycja 
10. Tomczak Agnieszka 
11. Ziemek Aleksander 

Funkcję koordynatora zespołu projektowego pełniła Wioleta Stupnicka – Cencora, Dyrektor 
Biura Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. 

 

Zespół 


