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SZANOWNI PAŃSTWO
Raport obejmuje podsumowanie działalności
burmistrza Strzelec Krajeńskich w roku 2018,
w tym realizację strategii, programów i uchwał
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, jednostek organizacyjnych gminy, Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w
Warszawie i Okręgowej w Poznaniu.
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz Feder

I.

UWARUNKOWANIA OGÓLNE

Gmina Strzelce Krajeńskie położona jest w zachodniej części kraju, na północy
województwa lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezedeneckim i ma charakter
miejsko-wiejski. Do Gminy należą następujące sołectwa: Bobrówko, Bronowice,
Brzoza, Buszów, Danków, Gardzko, Gilów, Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Machary,
Ogardy, Piastowo, Pielice, Przyłęg, Sławno, Sidłów,Sokólsko, Strzelce Klasztorne,
Tuczno, Wełmin, Wielisławice, Żabicko.
1. Demografia
Według danych z rejetru mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminę
zamieszkiwały 16.683 osóby. Na przestrzeni roku 2018, w stosunku do roku 2017
odnotowano spadek liczby ludności o 169 osób. Spośród 16.683 osób zamieszkujących
w 2018 r. 51,68% stanowiły kobiety.
Liczba ludności na dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień 31 grudnia 2018 roku

Ogółem
Kobiety
Mężczyźni

2017 rok
Gmina Miasto
16.852
9.779
8.699
5.159
8.153
4.620

Wieś
7.073
3.540
3.533

Ogółem
Kobiety
Mężczyźni

2018 rok
Gmina Miasto
16.683
9.693
8.621
5.118
8.062
4.575

Wieś
6.990
3.503
3.487

W Gminie Strzelce Krajeńskie mamy do czynienia z ubytkiem naturalnym. W
2018 roku odnotowano więcej zgonów i mniejszą liczbę urodzeń niż w 2017 roku.
Dynamika urodzeń i zgonów na koniec 2017 i 2018 roku

Rok

Urodzenia

Zgodny

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Razem

2017

76

77

153

86

85

171

2018

72

75

147

94

89

183
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Statystyka ludności wg miejscowości na dzień 31 grudnia 2018 r.

Miejscowość
Bobrówko
Bronowice
Brzoza
Buszewko
Buszów
Chwytowo
Ciecierzyn
Czyżewo
Danków
Długie
Gardzko
Gilów
Golczewice
Licheń
Lipie Góry
Lubicz
Machary
Małe Osiedle
Ogardy
Piastowo
Pielice
Przyłęg
Puszczykowo
Sidłów
Sławno
Sokólsko
Strzelce
Klasztorne
Strzelce
Krajeńskie
Śródlesie
Tuczenko
Tuczno
Wełmin
Wielisławice
Wilanów
Żabicko

Ogółem
838
398
481
3
284
3
10
89
120
57
430
192
5
364
423
313
83
25
437
117
134
163
23
199
201
162
168

Mężczyźni
396
203
244
3
146
2
3
46
64
26
219
100
3
191
212
159
45
15
214
60
61
87
12
98
96
84
74

Kobiety
442
195
237
0
138
1
7
43
56
31
211
92
2
173
211
154
38
10
223
57
73
76
11
101
105
78
94

9693

4575

5118

1
12
607
144
302
62
140

1
6
304
67
150
26
70

0
6
303
77
152
36
70

2. Bezrobotni
Liczba osób bezrobotnych, na koniec 2018 roku w porównaniu do roku
poprzedniego utrzymała się na podobnym poziomie. Ogółem, na dzień 31 grudnia 2018
r. zarejestrowanych było 541 osób.
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Ogółem zarejestrowani na dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień 31 grudnia 2018 roku

2017 rok
Bezrobotni

Wyszczególnienie

Ogłółem
Kobiety
275
178
263
168
538
346
2018 rok
Miasto Strzelce Krajeńskie
253
149
Gmina Strzelce Krajeńskie
288
177
Razem
541
326
Wzrost (+) lub spadek (-) do
analogicznego okresu roku
+3
- 20
ubiegłego
Miasto Strzelce Krajeńskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
Razem

Bezrobotni z prawem do
zasiłku
Ogółem
Kobiety
77
50
56
33
133
83
68
60
128

38
30
68

-5

- 15

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dzień 26
lutego 2019 r. było 1012 wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności, w
tym: 833 wpisy były aktywne, 10 wpisów to nierozpoczęta działalność lub
niespełnienie wymogów formalne, 34 wpisy dotyczyły działalności prowadzonej
wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych, w 135 przypadkach działalnoś była
zawieszona.
W Urzędzie Miejskim w 2018 roku zostało zweryfikowanych i przesłanych do
CEIDG 559 wniosków.
4. Struktura użytkowania gruntów i rolnictwo
Gmina zajmuje powierzchnię 31.877 ha. Miasto zajmuje obszar 554 ha. a teren
wiejski 31.323 ha. Największą część obszaru gminy 54,61% zajmują użytki rolne.
Grunty pod lasami zajmują 38,8 % obszaru gminy.
Struktura użytkowania gruntów w %
38,8

1,6

3,2
grunty rolne
grunty leśne
grunty pod wodami
grunty pozostałe
56,4
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Struktura użytkowania gruntów w hektarach na dzień 31 grudnia 2018 roku

Teren
wiejski

Grunty

Miasto

Razem

GRUNTY ROLNE
Grunty orne
15.428
Sady
231
Łąki trwałe
253
Pastwiska trwałe
523
Grunty rolne zabudowane
328
Grunty pod stawami
198
Grunty pod rowami
39
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użykach rolnych
155
Nieużytki
579
Razem
17.734
GRUNTY LEŚNE
Lasy
12.335
Grunty zadrzewione i zakrzewione
33
Razem
12.368
GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE
Terene mieszkaniowe
32
Tereny przemysłowe
13
Inne tereny zabudowane
17
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
6
budowy
Tereny rekracyjno – wypoczynkowe
47
Użytki kopalne
27
Drogi
576
Inne tereny komunikacyjne
0
Grunty przeznaczone pod budowę dróg
0
Razem
718
GRUNTY POD WODAMI
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
388
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
85
Razem
473
29
UŻYTKI EKOLOGICZNE
1
TERENY RÓŻNE
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA
31.323

230
1
2
8
11
0
1
0
10
263

15.658
232
255
531
339
198
40
155
589
17.997

0
1
1

12.335
34
12.369

81
25
52
31

113
38
69
37

22
0
50
1
2
264

69
27
626
1
2
982

26
0
26
0
0
554

414
85
499
29
1
31.877

Według zestawienia podatkowego, na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy
rolnicy gospodarowali na powierzchni 16.751,06128 ha. Odnotowano 672 gospodarstw
rolnych. Średnia wielkość gospodarstw wynosiła 24,9280 ha.
Zdecydowana większość, bo aż 77,7% gospodarstw mieściła się w grupie
obszarowej do 15 ha. Gospodarstwa rolne o areale od 15 do 50 ha stanowiły 12,2%
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ogólnej liczby. Natomiast gospodarstwa powyżej 50 ha, choć stanowiły 10,1% ogólnej
liczby, to skupiały największą część ziemi - 12.882,63 ha.
Ilość gospodarstw rolnych ze względu na powierzchnię na dzień 31 grudnia 2018 roku

Powierzchnia
gospodarstwa
rolnego
do 15 ha
od 15 ha do 50 ha
od 50 ha do 100 ha
od 100 ha do 200 ha
od 200 ha do 300 ha

Ilość
gospodarstw

Powierzchnia
gospodarstwa
rolnego
od 300 ha do 400 ha
od 400 ha do 500 ha
od 500 ha do 600 ha
pow. 600 ha
Razem

522
82
29
17
7

Ilość
gospodarstw
9
2
1
3
672

5. Bonitacyjna klasyfikacja gruntów ornych
Ocenę rolniczej wartości gleby i jej przydatności określa się na podstawie
bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikacja bonitacyjna o
uwzględnia żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność
uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami
stosunków gospodarczych. Największy procent gleb gruntów ornych na terenie Gminy
zajmują gleby o klasie IIIa i IIIb. Na naszym terenie nie występuje gleby o klasie I.
Bonitacyjna klasyfikacja gleb gruntów ornych, w ha

Powierzchnia ogółem
0
34
3.033
5.100
3.987
1.864
1.323
317
15.658

Klasa bonitacji gleb
Klasa I – gleby orne najlepsze
Klasa II – gleby orne bardzo dobre
Klasa IIIa – gleby orne dobre
Klasa IIIb – gleby orne średnio dobre
Klasa IVa – gleby orne lepsze, średniej jakości
Klasa IVb – gleby orne gorsze, średniej jakości
Klasa V – gleby orne słabe
Klasa VI – gleby orne najsłabsze
Razem:

Bonitacyjna klasyfikacja gleb gruntów ornych, w %

8,4
12

2

0

0,2
19

Klasa I
Klasa II
Klasa IIIa
Klasa IIIb
Klasa IVa
Klasa IVb

25,4

33

Klasa V
Klasa VI
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II.

FINANSE GMINY

1. Dochody i wydatki
Budżet Miasta i Gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu
14 grudnia 2017 roku. Założone dochody wynosiły 71.082.415,25 zł, wydatki przyjęto
także w wysokości 71.082.415,25 zł. Deficyt budżetu wyniósł 0,0 zł. Uchwalony budżet
był zrównoważony. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3.405.000 zł. Przychody
budżetu wyniosły kwotę 3.405.000 zł. W wyniku dokonywanych zmian na koniec 2018
roku budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą
76.603.894,39 zł a w zakresie planowanych wydatków kwotą 77.497.063,37 zł.
Planowany deficyt został zwiększony do wysokości 893.168,98zł w wyniku
wprowadzenia wolnych środków w wysokości 433.168,98 zł jednocześnie zwiększając
planu przychodów do kwoty 3.865.000 zł. Planowany deficyt wykonano w wysokości
602.713,17 zł.
Różnica między planowanym deficytem a wykonanym wyniosła 290.455,81 zł.
Wykonanie niższego deficytu od planowanego wynika z niezrealizowania planu
wydatków bieżących w wysokości 3.115.641,90 zł i niezrealizowania wydatków
majątkowych w wysokości 2.525.906,78 zł oraz niższego wykonania dochodów od
planowanych w kwocie 5.351.092,87 zł.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 71.252.801,52 zł (w roku
poprzednim 68.082.868,55 zł, w 2016 63.865.090,85 zł, w 2015 52.279.568,76 zł,
w 2014 51.828.048,13 zł, w 2013 53.298.671,78 zł, w 2012 50.055.148,72 zł) co
stanowi 93.01% planu, natomiast wydatki wyniosły 71.855.514,69 zł (w roku
poprzednim 69.270.346,11 zł, w roku 2016 68.304.161,43 zł, w roku 2015
50.707.165.52 zł, w roku 2014 54.111.479,99 zł, w roku 2013 49.156.910,02 zł, w roku
2012 49.731.987,53 zł) co stanowi 92,72% planu rocznego.
Rozchody budżetu wyniosły 3.405.000 zł (w roku poprzednim 3.405.000,00 zł,
w roku 2016 3.405.000 zł, w roku 2015 3.690.000 zł, w roku 2014 2.430.000 zł, w roku
2013 3.030.000 zł, w roku 2012 3.430.000 zł) i zostały przeznaczone na spłatę
zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z PKO BP w wysokości 1.880.000 zł,
z umowy zawartej z BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.) 525.000 zł oraz z umowy
zawartej z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 1.000.000 zł.
Zaplanowane przychody w wysokości 4.298.168,98 zł wykonane zostały
w kwocie 4.298.168,98 zł co stanowi 100,00%. Wykonanie przychodów pochodziło
z kredytu zaciągniętego w wyniku przetargu w Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 3.865.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości
433.168,98 zł.
Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 17.614.375 zł (w roku
poprzednim 17.154.375 zł, w roku 2016 16.109.375 zł, w roku 2015 15.160.000 zł,
8

w roku 2014 16.360.000 zł, w roku 2013 15.190.000 zł i 18.271.215,04zł na koniec
roku 2012). Zwiększenie zobowiązań na koniec 2018 roku w stosunku do roku
poprzedniego wyniosło 460.000 zł). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań
w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 24,72% (w roku
poprzednim 25,19%, w roku 2016 25,22%, w roku 2015 29,00%, w roku 2014 31,57%,
w roku 2013 28,50%, w roku 2012 36,50%).
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań , o którym mowa w art. 243 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz.
2077 ze zm.) do wykonanych w 2018 roku dochodów, oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wyniósł 5.01%, (w roku
poprzednim 5,74%, w roku 2016 5,85%).
Dopuszczalny, indywidualny dla Gminy Strzelce Krajeńskie wskaźnik spłaty
zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), wynikający
z uchwalonego na 2018 rok budżetu (uchwała budżetowa po zmianach stan na
2018.12.31) wyniósł 8,12% (w roku poprzednim 8,03%, w roku 2016 8,96%).
Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec banków komercyjnych
i ogółem wyniosły 17.614.375 zł z tego: wobec PKO BP 830.000 zł, wobec BGŻ S.A.
– obecnie BGŻ BNP Paribas S.A 525.000 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego
11.905.000 zł i w Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości 4.354.375 zł.
Wysokość należności do budżetu gminy wyniosła: pożyczki długoterminowe od
gospodarstw domowych (z tytułu rozłożenia na raty należności w tym za nabycie
nieruchomości – 201.383,01 zł, gotówka i depozyty – 294.594,16 zł, należności
wymagalne – 4.576.414,30 zł, pozostałe należności 60.190,91 zł. Na rachunkach
budżetu gminy na koniec roku zgromadzone były środki finansowe w wysokości
884.994,83 zł, w tym m.in. środki niewykorzystanych dotacji 43.650,97 zł i subwencji
przekazane w grudniu na styczeń roku następnego w wysokości 844.310,00 zł. Stan
środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł 0 zł.
W związku z nieotrzymaniem do końca 2018 roku zwrotu poniesionych przez nas
nakładów na realizację zadań współfinansowanych z środków Unii Europejskiej,
a których zwrot powinien nastąpić w 2018 roku, nie było możliwości zrealizowania
Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018. Zadania wymienione w załączniku do Uchwały zostały
wprowadzone do budżetu roku 2019.
Na koniec roku Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiadała zobowiązań z tytułu
niewymagalnych poręczeń i gwarancji.
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Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską
wyniosły 1.222.452,14 zł (w roku poprzednim 1.368.219,35 zł, w roku 2016
1.446.544,85 zł, w roku 2015 1.665.484,63 zł, w roku 2014 1.820.326,46 zł, w roku
2013 2.057.502,60 zł, w roku 2012 2.561.071,82 zł), co oznacza zmniejszenie skutków
o 145.767,21 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podatek rolny przypada
0,00 zł, na podatek od nieruchomości 1.011.622,93 zł, a na podatek od środków
transportowych 210.829,21 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły
0,00 zł (w roku poprzednim 7.141.00 zł, w roku 2016 7.141 zł, w roku 2015 0,00 zł,
w roku 2014 0,00 zł, w roku 2013 263.363,72 zł, w roku 2012 504.666,34 zł ). Skutki
decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły z tytułu umorzeń zaległości podatkowych
4.270,90 zł (w roku poprzednim 4.351,40zł, w roku 2016 4.433,40zł, w roku 2015
3.882 zł, w roku 2014 10.369 zł, w roku 2013 8.163,50 zł, w roku 2012 2.842 zł),
z tego na podatek rolny przypada kwota 249,37 zł, na podatek od nieruchomości
4.021,53 zł, na podatek od środków transportowych 0,00 zł, na podatek leśny 0,00 zł.
Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków
wyniosły 21.156 zł (w roku poprzednim 5.418,80 zł, w roku 2016 4.209,80 zł, w roku
2015 9.189 zł, w roku 2014 1.574 zł, w roku 2013 6.245 zł, w roku 2012 18.224,20 zł)
z tego na podatek rolny przypada 39 zł, na podatek od nieruchomości przypada
21.117 zł, podatek od środków transportowych 0,00 zł, podatek leśny 0,00 zł.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 71.252.801,52 zł,
co stanowi 93,01% planu.
Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na wzrost
wykonania bieżących dochodów budżetowych. W roku 2018 dochody bieżące
wykonano w wysokości 67.842.090,63 zł a w roku 2017 65.269.102,61 zł.
W porównaniu do roku 2017 wzrost dochodów bieżących w 2018 wyniósł 3,94%
(kwotowo wynosi 2.572.988,02 zł). W większości działów wykonano dochody zgodnie
z planem lub nieznacznie poniżej zakładanej wysokości, z wyjątkiem nieotrzymania
planowanych dochodów z Unii Europejskiej. Istotne znaczenie dla dochodów budżetu
gminy ma otrzymana dotacja na program 500+, na realizację którego otrzymaliśmy
kwotę w wysokości 10.166.893,05 zł.
Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000 zł wykonaliśmy
w kwocie 336.993,15 zł co stanowi 67,39% planu rocznego. Dochody z tytułu podatku
od nieruchomości wyniosły 8.524.255,66 zł a z tytułu podatku rolnego 2.123.929,54 zł.
Zaplanowane przychody w wysokości 4.298.168,98 zł wykonane zostały
w kwocie 4.298.168,98 zł co stanowi 100,00%. Wykonanie przychodów pochodziło
z kredytu zaciągniętego w wyniku przetargu w Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 3.865.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
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budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości
433.168,98 zł.
Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 71.855.514,69 zł (w roku
poprzednim 69.270.346,11 zł, w roku 2016 68.304.161,43 zł, w roku 2015
50.707.165.52 zł, w roku 2014 54.111.479,99 zł, w roku 2013 49.156.910,02 zł, w roku
2012 49.731.987,53 zł) co stanowi 92,72% planu rocznego. Wykonane wydatki są
wyższe od zrealizowanych w roku 2016 i o 4.282664,04 zł.
Rozchody budżetu wyniosły 3.405.000 zł (w roku poprzednim 3.405.000 zł,
w roku 2015 3.690.000 zł, w roku 2014 2.430.000 zł, w roku 2013 3.030.000 zł, w roku
2012 3.430.000 zł) i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy
kredytowej z PKO BP w wysokości 1.880.000 zł, z umowy zawartej z BGŻ (obecnie
BGŻ BNP Paribas S.A.) 525.000 zł oraz z umowy zawartej z BGK Bank Gospodarstwa
Krajowego 1.000.000 zł.
Plan wydatków majątkowych wynosił 11.476.331,31 zł (w roku poprzednim
10.395.013.17 zł w roku 2016 10.394.929,50 zł, w roku 2015 5.959.023,05 zł) i został
wykonany w wysokości 8.950.424,53 zł (w roku poprzednim 8.804.210,23 zł w roku
2016 9.263.602,97 zł, w roku 2015 5.171.284,17 zł, w roku 2014 10.560.058,98 zł,
w roku 2013 6.331.405,62 zł, w roku 2012 7.312.848,02 zł), co stanowi 77.99% planu
rocznego.
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 62.905.090,16 zł (w roku poprzednim
60.466.135,88 zł w roku 2016 55.724.079,10 zł, w roku 2015 45.535.881,35 zł, w roku
2014 43.551.421,01 zł, w roku 2013 wykonano 42.825.504,40 zł, w roku 2012
42.419.139,51 zł), co stanowi 95,28% planu wynoszącego 66.020.732,06 zł.
Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły 411.149,54 zł (w roku
poprzednim 388.037,45 zł w roku 2016 333.167,81 zł, w roku 2015 412.984,03 zł,
w roku 2014 538.749,47 zł, w roku 2013 731.676,15 zł, w roku 2012 1.020.875,09 zł).
Wzrost wydatków związanych z obsługą długu gminy w stosunku do roku
poprzedniego wyniósł 23.112,09 zł. Najpoważniejszym problemem strony dochodowej
i wydatkowej budżetu gminy pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu
państwa zadań oświatowych.
Na podstawie Uchwały Nr XX/107/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od
nieruchomości, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, w roku 2018 nie były
udzielane zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy. Przyczyną był brak złożonych formalnie
wniosków mimo wykazywanego zainteresowania. Jedną z przeszkód wydaje się być
zapis § 17 Uchwały warunkujący udzielenie pomocy od stanu niezalegania przez
przedsiębiorcę z zapłatą wszystkich zobowiązań publicznoprawnych wobec budżetu
Gminy Strzelce Krajeńskie.
11

Dochody i wydatki ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca na dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień
31 grudnia 2018 roku

2017 rok
Dochody ogółem
budżetu gminy

68.082.868,55 zł
69.270.346,11 zł
71.252.801,52 zł
71.855.514,69 zł

Ilość mieszkańców

16.852
16.852
2018 rok
16.683
16.683

Dochód na
1 mieszkańca

4.040,05 zł
4.110,51 zł
4.270,98 zł
4.307,11 zł

Analiza kierunków wydatkowania środków została sporządzona w oparciu
klasyfikację budżetową, działową. W analizie wyróżnionych zostało 13 działów lub
grupy działów, badane obszary to:
















rolnictwo - 1.323.685,19 zł,
transport – 2.425.372,99 zł,
turystyka – 1.013.780,77 zł,
gospodarka mieszkaniowa – 2.627.638,49 zł,
administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa, działalność usługowa, - plany
zagospodarowania przestrzennego i cmentarze oraz obrona narodowa –
6.467.325,39 zł,
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 265.076,59 zł,
obsługa długu publicznego oraz różne rozliczenia – 423.638,83 zł,
oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 22.847.038,78 zł,
ochrona zdrowia 340.86675 zł,
pomoc społeczna - w tym Środowiskowy Dom Samopomocy, rodzina - w tym
żłobek, klub malucha oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
27.122.535,59 zł,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.673.971,49 zł,
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.409.155,31 zł,
kultura fizyczna – 915.428,52 zł.

W 2018 roku 69,55% wszystkich wydatków kierowano na zadania w dwóch
działach oświata i wychowanie 31,8% oraz pomoc społeczna 37,75%. Pozostałe
wydatki w działach kształtowały się na poziomie od 0,37% do 9%.
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Rolnictwo

Struktura wydatków w %

Transport
Turystyka

40

37,75

Gospodarka mieszkaniowa
Administracja

35

31,8

Bezpieczeństwo

30

Obsługa długu
Oświata

25

Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna

20

Gospodarka komunalna
15

Kultura

9

10
5

1,84

Kultura fizyczna

5,11

3,66

3,38
1,41

0,37

0,59

0,47

3,35
1,27

0

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2018 została
uchwalona przez Radę Miejską w dniu 14 grudnia 2017 roku. Wieloletnią Prognozą
objęto w latach 2018 do 2024 dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe
i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania
deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty
długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.
W podjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
umieszczono także przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2018 do 2021 oraz programy,
projekty i zadania pozostałe, w tym: związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
W WPF zawarto także informacją o relacji kształtowania się długu, o której mowa
w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2018-2024.
Istotnymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie są: plan i wykonanie dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu, wysokość zobowiązań w latach poprzedzających
uchwalenie WPF na lata 2018-2024, a także stopień realizacji przedsięwzięć
stanowiących integralną część Prognozy.
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W wyniku dokonywanych zmian w trakcie 2018 roku budżet gminy w zakresie
planowanych dochodów zamknął się kwotą 76.603.894,39 zł, a w zakresie
planowanych wydatków kwotą 77.497.063,37 zł. Wykonanie dochodów budżetowych
wyniosło w wysokości 71.252.801,52 zł co stanowi 93,01% planu rocznego
wynoszącego. Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę
na wzrost wykonania bieżących dochodów budżetowych. W roku 2018 dochody
bieżące wykonano w wysokości 67.842.090,63 zł. W porównaniu do roku 2017 wzrost
dochodów bieżących w 2018 wyniósł 3,94% (kwotowo stanowi to 2.572.988,02 zł).
Plan wydatków ogółem wynoszący 77.497.063,37zł wykonano w wysokości
71.855.514,69 zł co stanowi 92,72%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości
62.905.090,16 zł co stanowi 95,28% planu wynoszącego 66.020.732,06,16 zł. Plan
wydatków majątkowych wynosił 11.476.331,31 zł i został wykonany w wysokości
8.950.424,53zł co stanowi 77.99% planu rocznego.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy roku 2018 zaplanowano przychody
zwrotne w wysokości 3.865.000 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy. Sfinansowanie
przychodów przewidziano kredytem bankowym. Zaciągnięto zobowiązanie zwrotne w
wysokości 3.865.000 zł. Do planu WPF wprowadzono także wolne środki w wysokości
433.168,98 zł.
Plan rozchodów wynoszący 3.405.000 zł wykonano w wysokości 3.405.000 zł, co
stanowi 100,00% planu rocznego.
Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła 17.614.375 zł. Zwiększenie
zobowiązań na koniec 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniosło
460.000 zł. Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do
zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 24,72%.
Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec banków komercyjnych
z tego: wobec PKO BP 830.000 zł, wobec BGŻ S.A. – obecnie BGŻ BNP Paribas S.A
525.000 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego 11.905.000 zł i w Banku Polskiej
Spółdzielczości w wysokości 4.354.375 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 243
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku,
poz. 2077 ze. zm.) do wykonanych w 2018 roku dochodów, oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wyniósł 5,36%.
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2018
wyniósł 6,15%.
Wysokość należności do budżetu gminy wyniosła: pożyczki długoterminowe od
gospodarstw domowych (z tytułu rozłożenia na raty należności w tym za nabycie
nieruchomości – 201.383,01 zł, gotówka i depozyty – 294.594,16 zł, należności
wymagalne – 4.576.414,30 zł, pozostałe należności 60.190,91zł. Na rachunkach
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budżetu gminy na koniec roku zgromadzone były środki finansowe w wysokości
884.994,83 zł, w tym m.in. środki niewykorzystanych dotacji 38.042,97zł i subwencji
przekazane w grudniu na styczeń roku następnego w wysokości 844.310,00zł. Stan
środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł 0zł.
W okresie 2018 roku podjęto czynności w celu realizacji zadań ujętych
w Wykazie Przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie. Zadania tam zapisane to: przebudowa dróg
gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko,
Ogardy oraz termomodernizacja obiektów oświatowych. Oba te zadania zostały w 2018
roku wykonane i rozliczone. Plan finansowy zadań wyniósł 2.630.586,03 zł a realizacja
2.584.407,96 zł.
Wykonanie dochodów i wydatków przebiegało zgodnie z planem, za wyjątkiem
przesunięcia terminu pozyskania należnych nam dochodów z tytułu zadań
współfinansowanych z środków UE na rok 2019, przychody i rozchody wykonywane
były zgodnie z założeniami.
3. Zwrot podatku akcyzowego
Podatek akcyzowy, zwany popularnie akcyzą, zaliczany jest do podatków
pośrednich. Podatki pośrednie to takie, których ciężar nie jest ponoszony przez
podmioty, na które podatek jest nakładany, ale przez osoby trzecie. Właściwy jest
odbiorca końcowy, czyli osoba, która kupuje produkt, w którego cenie znajduje się
podatek pośredni.
Każdy rolnik, który chciał odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej mógł złożyć wniosek do burmistrza,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, w terminach: od 1 lutego do 28 lutego
i od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.
W 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wpłynęło łącznie
282 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. W pierwszym terminie zwrotu od
01.02.2018 do 28.02.2018 roku wpłynęło 151 wniosków natomiast w drugim terminie
od 01.08.2018 do 31.08.2018 roku wpłynęło 131 wniosków.
Łączna kwota dotacji celowej z tytułu realizacji wypłat zwrotu producentom
rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej za 2018 rok wyniosła 1.150 921,64 zł., z czego 1.128 354,55 zł
stanowi kwotę dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
a 22.567,09 zł stanowi kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w
sprawie zwrotu podatku. W pierwszym terminie dokonano zwrotu w kwocie
668.360,49 zł, natomiast w drugim terminie w kwocie 459.994,06 zł.
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III.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne
prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zakres zadań realizowanych przez Gminę przesądza o rodzajach składników
mienia komunalnego. Z punktu widzenia przedmiotowego, Gmina otrzymała obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej oraz społecznej, obiekty komunalne (mieszkalne,
administracyjne, użytkowe), grunty oraz zasoby naturalne. Środki trwałe stanowią
podstawowy składniki majątku Gminy, a wynika to ze specyfiki jej funkcjonowania.
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Gminy
Wartość, analiza struktury i dynamiki środków trwałych Gminy, w zł
Wyszczególnienie

Grunty, w tym:
Własność:
Użytkowanie
wieczyste:
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki
trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne
i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Wartość wg stanu
na 31.12.2018 r.

Zmiana
wartości

Wskaźnik
dynamiki

Dotychczasowe
umorzenia

76.873.548
66.595.888
10.277.660

76.756.063
66.494.799
10.261.264

117.485
101.089
16.396

100,16
100,16
100,16

-

95.528.588,59
79.572.524,66

91.973.525,76
74.617.120,75

3.555.062,83
4.955.403,91

103,87
106,65

16.551.890,84
27.422.811,60

7.228.064,66

6.826.369,19

401.695,47

105,89

4.622.905,55

3.466.060,21
2.003.323,27

3.332.541,21
1.765.071,37

133.519
238.251,90

104,01
113,5

2.815.417,68
1.679.786,25

264.672.109,39 255.270.691,28 9.401.418,11
824.330,46
473.616,94
80.713,52

103,69
174,05

53.092.811,92
270.322,22

-

Środki trwałe Gminy - udział procentowy
2,7

1,31

0,8

29,04

Grunty

30,06
Budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki
36,09
16

Przeprowadzona analiza wskazuje, że w strukturze środków trwałych, na koniec
2018 roku, dominują budynki i lokale – 36,09%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej –
30,06% oraz grunty – 29,04%. Wskaźnik umorzenia, ogółem środków trwałych
ukształtował się na poziomie 20,06%.
Na terenie Gminy znajduje się 170,7 km sieci wodociągowej i 102,4 km sieci
kanalizacyjnej.
Ujęcia wody i hydrofornie

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2018 r.

Stanu
Zmiana
31.12.2017 r.

Gminne ujęcia wody i hydrofornie, w tym :
ujęcia eksploatowane w Bobrówku,
Bronowicach, Brzozie, Buszowie, Czyżewie,
Długiem – wieś, Długiem - Ośrodek
Wypoczynkowy, Gardzku, Lubiczu, Licheniu,
Macharach, Ogardach, Przyłęgu, Pielicach,
Sidłowie, Wielisławicach, Wilanowie
ujęcia eksploatowane częściowo w Sławnie

18

18

0

17

17

0

1

1

Długość sieci wodociągowej z przyłączami,
w tym :
magistralna
rozdzielcza
przyłącza
Komunalny zbiornik wodny przy al. Wolności

170,7 km

168,9 km

1,8 km

13,9 km
112,9 km
43,9 km
1

13,9 km
112,1 km
42,9 km
1

0 km
0,8 km
1 km
0

0

Istniejące oczyszczalnie ścieków

Wyszczególnienie
Oczyszczalnie ścieków: Strzelce Krajeńskie,
Brzoza – wyłączona z eksploatacji, Długie –
wyłączona z eksploatacji
Długość
sieci
kanalizacyjnej
ogółem
z przyłączami, w tym:
ogólnospławna i sanitarna
przyłącza
podciśnieniowa i deszczowa

Stan na
31.12.2018 r.

Zmiana
Stan na
31.12.2017 r.

3 obiekty

3 obiekty

0

102,4 km

101,4 km

1 km

78,8 km
16,6 km
7 km

78,5 km
15,9 km
7 km

0,3 km
0,7 km
0 km

W Gminie Strzelce Krajeńskie nie posiadamy zorganizowanych wysypisk śmieci.
Brak zmian do roku poprzedniego.
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2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie jednostek
organizacyjnych Gminy
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

-

-

-

-

4.555.448,85
1.935.228,02

4.398.758,81
1.935.228,02

156.690,04
-

510.563,69
216.028,84

34.014,65

34.014,65

-

34.014,65

3.677,70
6.528.369,22
-

3.677,70
6.371.679,18
-

156.690,04
-

514,88
761.122,06
-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

4.326.491,44
2.208.051,93

4.326.491,44
2.208.051,93

-

2.483.529,52
561.046,63

473.702,14

425.376,79

48.325,35

276.299,48

104.664,65
7.112.910,16
3.880,00

56.664,65
7.016.584,81
3.880,00

48.000,00
96.325,35
-

29.563,20
3.350.438,83
3.880,00

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

2.514.896,65
183.853,80

2.514.896,65
127.692,00

56.161,80

458.449,34
73.708,81

23.553,05

23.553,05

-

13.895,26

5.063,00
2.727.366,50
-

5.063,00
2.671.204,70
-

56.161,80
-

5.063,00
551.116,41
-

-
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Szkoła Podstawowa w Ogardach
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wartość wg
Wartość wg
Wyszczególnienie
stanu na
stanu na
31.12.2018 r.
31.12.2017 r.

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

-

-

-

393.102,37
50.490,50

358.636,12
37.269,00

34.466,25
13.221,50

200.540,20
28.169,91

18.262,77

18.262,77

-

14.332,90

461.855,64
-

414.167,89
-

47.687,75
-

243.043,01
-

Szkoła Podstawowa w Tucznie
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

385.498,69
41.058,00

204.859,25
41.058,00

180.639,44
-

194.322,59
37.531,66

43.737,58

43.737,58

-

8.118,22

7 000,00
16.998,60
494.292,87
-

7 000,00
18.889,60
315.544,43
-

- 1.891,00
178.748,44
-

1.890,00
4.249,65
246.112,12
-

Szkoła Podstawowa w Wielisławicach
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

-

-

-

179 540,00
15 972,00

179. 540,00
15 972,00

-

179.540,00
15 972,00

21 720,58

21 720,58

-

10 929,38

217 232,58
-

217 232,58
-

-

206 441,38
-
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Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

198.941,38
6.169,90

198.941,38
6.169,90

-

9.064,67
694,12

34.600,42

38.044,42

- 3.444,00

21.264,69

24.243,30
263.955
-

243.155,70
-

24.243,30
20.799,30
-

1.616,22
32.639,70
-

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wartość wg
Wartość wg
Wyszczególnienie
stanu na
stanu na
31.12.2018 r.
31.12.2017 r.

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

273.185,91
149.950,32

172.151,95
149.950,32

101.033,96
-

143.289,47
21.747,67

86.019,71

86.019,71

-

78.029,67

101.086,76
610.242,70
-

408.121,98
-

101.086,76
202.120,72
-

18.532,58
261.599,39
-

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

448.944,00
16.236,00

330.222,67
16.236,00

118.721,33
-

282.287,56
1.461,24

24.282,95

28.279,95

- 3.997,00

17.784,09

489.462,95
-

374.738,62
-

114.724,33
-

301.532,89
-
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Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

41 706,38
-

41 706,38
-

-

4 286,22
-

29 942,72

29 942,72

-

29 563,98

413 886,00
485 535,10
1 464,00

413 886,00
485 535,10
1 464,00

-

413 886,00
447 736,20
1 464,00

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

-

-

Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty, w tym:
Własność:
- teren miejski
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

81.641
81.641
81.641
1.476.917,99

81.641
81.641
81.641
1.476.917,99

-

-

-

-

156.981,04

144.481,04

12.500

25.202,80

209.244,73
1.943.608,73
500.505,10

209.244,73
1.931.108,73
484.593,39

12.500

122.732
147.937,80

15.911,71

-

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

563.581,18
8.084

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

0
0

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

563.581,18
8.084

159.726,34
2.183,04

21.297,59

13.948,00

7.349,59

21.297,59

28.084,33
621.047,10
9.788,11

1.500
15.445,00
4.669,10

26.584,33
605.602,10
5.119,01

28.084,33
211.291,30
9.788,11
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Z dniem 31 grudnia 2018 r. nieodpłatnie przekazano na rzecz Środowiskowego
Domu Samopomocy nieruchomość zabudowaną przy ul. Kościuszki 5 w Strzelcach
Krajeńskich o wartości 344.490,28 zł oraz drogę wewnętrzną z parkingiem o wartości
8.084 zł.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

-

-

-

-

-

-

-

-

183.844,00
183.844,00
-

241.900,00
241.900,00
-

-58.056,00
-58.056,00
-

106.436,00
106.436,00
-

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

-

-

-

-

19.307,22

19.307,22

19.307,22

546.563,02
565.870,24
104.451,77

518.141,39
537.448,61
104.451,77

28.421,63
28.421,63
-

546.563,02
565.870,24
104.451,77

Biblioteka Strzelce Kraj., - ul. Strzelecka 7
Biblioteka filia Ogardy - lokal w budynku nr 52
Biblioteka filia Tuczno - lokal przy ul. Parkowej 1
Biblioteka filia Bobrówko - ul. Choszczańska 17
Biblioteka filia Brzoza - lokal nr 1w budynku nr 35a
Budynki ewidencjonowane są w Urzędzie Miejskim. Brak zmian w stosunku do
roku poprzedniego.

22

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

91 306,87
177 518,35

0
0

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

91 306,87
177 518,35

65 456,90
41 790,79

162 322,74

96 542,34

65 780,40

94 689,40

0
9 358,62
440 506,58
23 731,26

0
9 358,62
105 900,96
20 786,64

0
0
334 605,62
2 944,62

0
9 358,62
211 295,71
23 731,26

Z dniem 31 grudnia 2018 r. nieodpłatnie przekazano na rzecz Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej budynek administracyjny przy al. Piastów
o wartości 78.572,12 zł, budynek kotłowni o wartości 12.734,75 zł oraz parking
o wartości 177.518,35 zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zł
Wyszczególnienie

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

Grunty, w tym:
Własność:
- teren miejski
- teren wiejski
Użytkowanie wieczyste:
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:

424.613
122.613
19.200
103.413
302.000
506.539,38
18.632.089,65

448.740
146.740
42.327
103.413
302.000
851.029,66
17.626.475,48

-24.127
- 24.127
-24.127
-344.490,28
1.005.614,17

383.319,55
11.109.481,65

2.511.392,10

2.335.500,78

175.891,32

2.091.559,17

1.366.431,93
597.586,30
24.038.652,36
82.129,37

1.269.911,93
590.733,53
23.122.391,38
45.344,87

96.520,00
6.852,77
916.260,98
36.784,50

1.027.806,09
578.279,98
15.190.446,44
58.407,35

Wartości niematerialne i prawne
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3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu
Miejskiego
Na stanie ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Miejski
ujawnione zostały składniki majątkowe o łącznej wartości 217.399.744,63 zł oraz
wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 98.380,85 zł.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na stanie Urzędu Miejskiego, w zł

Wyszczególnienie

Grunty, w tym:
Własność:
- teren miejski
- teren wiejski
Użytkowanie wieczyste:
- teren miejski
- teren wiejski
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
OGÓŁEM:
Wartości niematerialne
i prawne

Wartość wg
stanu na
31.12.2018 r.
76.367 293
66.391.634
30.401.534
35.990.100
9.975.659
8.742.634
1.233.026
79.572.487,50
56.147.822,19

Wartość wg
stanu na
31.12.2017 r.
76.225.681
66.266.418
30.788.080
35.478.338
9.959.263
8.726.238
1.233.025
76.919.373,46
52.453.018,10

Zmiana
wartości

Dotychczasowe
umorzenia

141.612
125.216
-386.546
511.762
16.396
16.396
1
2.653.114,04
3.694.804,09

11.477.514,79
15.312.995,24

3.566.927,40

3.467.637,59

99.289,81

1.866.617,05

1.179.217,55
565.996,99
217.399.744,63
98.380,85

1.142.218,55
561.042,88
210.768.971,58
78.427,17

36.999
4.954,11
6.630.773,05
19.953,68

1.142.667,59
457.960,77
30.257.755,44
68.599,73

Grunty stanowiące własność gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz
nieruchomości będą przedmiotem użytkowania wieczystego gminy w ha, na dzień 31 grudnia 2018 r.

Teren miasta

Teren wiejski

Własność

Użytkowanie
wieczyste

Własność

Użytkowanie
wieczyste

Grunty rolne - użytki rolne

24

27

162

21

Grunty leśne
Grunty zurbanizowane
tereny niezabudowane
Grunty pod wodami
Użytki ekologiczne
Tereny różne
Razem

1

0

14

0

84
0
0
0
109

63
0
0
0
90

403
2
0
0
581

19
0
0
0
40

Grunty
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Na stanie ewidencji wartości gruntów gminnego zasobu nieruchomości ujawnione
zostały nieruchomości o łącznej wartości 76.367.293 zł, w tym wartość prawa
własności 66.391.634 zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego 9.975.369 zł.
Zestawienie wartości gruntu, na dzień 31 grudnia 2018 r., w zł

Wyszczególnienie

Własność:
- teren miejski
- teren wiejski
Użytkowanie wieczyste:
- teren miejski
- teren wiejski

Wartość
wg stanu na
31.12.2018 r.
66.391.634
30.401.534
35.990.100
9.975.659
8.742.634
1.233.026

Wartość
wg stanu na
31.12.2017 r.
66.266.418
30.788.080
35.478.338
9.959.263
8.726.238
1.233.025

Zmiana
wartości
125.216
-386.546
511.762
16.396
16.396
1

W 2018 r. wartość nabytego mienia przez Gminę wynosiła 254.000 zł. Od
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich została nabyta działka o powierzchni
273 m2 - część chodnika przy rondzie, o wartości 39.000 zł. Od Przedsiębiorstwa
Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich nabyto działkę
o powierzchni 0,2098 ha,
zabudowaną budynkiem Środowiskowego Domu
Samopomocy, o wartości 215.000 zł.
Ponadto, na mocy decyzji komunalizacyjnych nastąpiło nabycie przez Gminę
z mocy prawa własności nieruchomości rolnych, sklasyfikowanych jako wody:








obręb ewidencyjny Strzelce Krajeńskie - dwie działki o łącznej powierzchni
0,5915 ha,
obręb ewidencyjny Bobrówko – działka o powierzchni 0,36 ha,
obręb ewidencyjny Buszów – działka o powierzchni 0,32 ha,
obręb ewidencyjny Danków – trzy działki o łącznej powierzchni 1,66 ha,
obręb ewidencyjny Gardzko – dziewięć działek o łącznej powierzchni 0,68 ha,
obręb ewidencyjny Tuczno – dwie działki o łącznej powierzchni 0,88 ha,
obręb ewidencyjny Wełmin – trzy działki o łącznej powierzchni 0,89 ha.

Na terenie miasta zbyto 7 lokali mieszkalnych. W ewidencji ujawniono 2 lokale
mieszkalne powstałe w wyniku przeprowadzonej w 2016 roku adaptacji poddasza
w budynku komunalnym oraz jeden lokal socjalny, który powstał w wyniku
przeprowadzonego w 2016 roku podziału innego lokalu na dwa. W latach poprzednich
w pozycji tej ujawniany też był lokal przy ul. Strzeleckiej użytkowany przez ogródki
działkowe.
Na terenie wiejskim zbyto 1 lokal mieszkalny i przyjęto na stan 1 lokal
mieszkalny. Zmiana wynika z ujednolicenia sposobu ewidencjonowania lokali
socjalnych, w których część pomieszczeń jest wspólna dla kilku najemców.
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Dane o zasobach mieszkaniowych

Wyszczególnienie
Ilość mieszkań:
lokale mieszkalne na terenie miasta
lokale mieszkalne na terenie wiejskim
Lokale użytkowe:
lokale użytkowe na terenie miasta
lokale użytkowe na terenie wiejskim
Garaże:
miasto - powierzchnia użytkowa
wieś - powierzchnia użytkowa
Komórki opłacane:
miasto - powierzchnia użytkowa
wieś pomieszczenia gospodarcze powierzchnia użytkowa

Stan na
31.12.2018 r.

Stanu na
31.12.2017 r.

Zmiana

490
124

495
123

-5
+1

12
9

12
9

0
0

713,10 m²
132,90 m²

713,10 m²
132,90 m²

0
0

1.689,22 m²
1.269,55 m²

1.628,40 m²
1.237,99 m²

60,82 m²
31,56 m²

Na terenie Gminy znajduje się 27 placów przeznaczonych do zabawy. Siedem
z nich zlokalizowanych jest na obszarze miasta przy ulicach: Popiełuszki/PCK,
Wyzwolenia (park miejski), Słowackiego, Poznańskiej, Ogrodowej 8 oraz przy
Przedszkolu Samorządowym Nr 1, ul. Brygady Saperów 35 i przy Przedszkolu Nr 2,
ul. Słowackiego 19.
11 placów zabaw zostało wykonanych z dofinansowaniem środków unijnych
w następujących miejscowościach: Buszów, Czyżewo, Brzoza, Lubicz, Wielisławice,
Sidłów, Przyłęg, Tuczno, Bronowice i Sokólsko. Pozostałe 9 placów zabaw
zlokalizowanych jest w miejscowościach: Ogardy, Wilanów, Piastowo, Pielice, Lipie
Góry, Licheń, Sławno, Żabicko, Gardzko.
Gmina posiada 21 obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, tylko
w Sołectwo Strzelce Klasztorne i Sołectwo Machary nie posiadają świetlic wiejskich.
Brak zmian do roku poprzedniego.
Obiekty ochotniczej straży pożarnej usytuowane są w: Bronowicach – remiza
strażacka i część świetlicy wiejskiej spełnia rolę strażnicy, Bobrówku, Buszowie podobnie część świetlicy wiejskiej wykorzystywana jest na strażnicę, Pielicach,
Lubiczu, Lipich Górach i Ogardach. Brak zmian do roku poprzedniego.
W 26 miejscowościach na terenie Gminy ustawione są 43 wiaty przystankowe:
w Bobrówku, Bronowicach, Brzozie, Wełminie, Wielisławicach po trzy wiaty
przystankowe oraz w Strzelcach Kraj. przy ul. Wojska Polskiego, Wyzwolenia
i Ogrodowej. W 5 miejscowościach ustawione są po dwie wiaty: w Długiem, Licheniu,
Pielicach, Przyłęgu i Sokólsku. Pozostałe miejscowości posiadają po 1 wiacie
przystankowej: Buszów, Czyżewo, Danków, Gardzko, Gilów, Lubicz, Machary,
Ogardy, Puszczykowo, Sidłów, Sławno, Tuczno, Wilanów oraz Żabicko.
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Zmiana w stosunku do roku poprzedniego nastąpiła przez dostawienie nowej
wiaty przystankowej w Długiem.
Na terenie Gminy zlokalizowane są także obiekty sportowe. Część z nich jest
użytkowana przez szkoły lub kluby sportowe, a część wykazana jest jako istniejące
boiska, ale nie jest użytkowana. Na terenie miasta posiadamy: stadion miejski przy ul.
Sportowej, boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2, kompleks boisk
„Orlik - Moje Boisko 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz boisko do plażowej
piłki siatkowej nad jeziorem Górnym. Na terenie wiejskim: Gmina posiada stadion
wiejski w Bobrówku, boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza
Kremera w Bobrówku i przy Szkole Podstawowej w Ogardach, boiska wiejskie
używane przez mieszkańców i kluby sportowe w Brzozie, Buszowie, Gardzku, Lipich
Górach, Ogardach, Bronowicach i Licheniu oraz boiska istniejące nieużywane
w Bronowicach, Gilowie, Licheniu, Lubiczu, Tucznie, Sokólsku i Żabicku. Ponadto,
w Długiem urządzone jest boisko do plażowej piłki siatkowej oraz położone są trzy
domki turystyczne typu „szałas”. Brak zmian do roku poprzedniego.
4. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
Gmina jest jedynym wspólnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółki z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Stan kapitału zakładowego do 19 grudnia
2018 r. wynosił 3.711.000 zł. Kapitał pokryty jest wkładem w formie użytkowania
wieczystego gruntów i własności budynków, budowli i urządzeń.
Zmiana kapitału zakładowego nastąpiła na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w dniu 19 grudnia
2018 r. - Akt Notarialny Repertorium A nr 8772/2018, na którym postanowiono:
Obniżyć zakładowy kapitał Spółki o kwotę 215.000 zł, to jest z kwoty
3.711.000 zł do kwoty 3.496.000 zł, z dotychczasowych 7.422 udziałów do 6.992
udziałów, poprzez umorzenie 430 udziałów własnych Spółki, za wynagrodzeniem 500
zł za 1 udział. Umorzenie udziałów zostało rozliczone wobec wspólnika, przenosząc na
rzecz Gminy prawo własności zabudowanej nieruchomości będącej własnością Spółki,
położoną w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Kościuszki 5, o powierzchni 0,2098 ha
(Środowiskowy Dom Samopomocy).
Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 234.000 zł poprzez ustanowienie
nowych udziałów w ilości 468 po 500 zł każdy. Udziały objęte przez Gminę zostały
pokryte w całości wkładem pieniężnym. Po zmianach kapitał zakładowy Spółki wyniósł
3.730.000 zł i dzieli się na 7.460 udziałów po 500 zł każdy.
Wniesiony wkład zostanie przeznaczony na realizację zadań: budowę przyłącza
wodociągowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich –
7.000 zł., budowę kanalizacji sanitarnej w ul. PCK – 20.000 zł, budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Długie – 25.000 zł oraz rozbudowę cmentarza komunalnego
– 182.000 zł.
Gmina jest posiadaczem służebności gruntowej, nieruchomości przy
ul. Wolności/Ogrodowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu. Ustanowiona
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służebność jest konieczna ze względu na dojazd do garaży. Podobna sytuacja jest przy
ul. Sienkiewicza, ustanowiona jest służebność przechodu i przejazdu do budynku
mieszkalnego. Brak zmian do roku poprzedniego.
Gmina Strzelce Krajeńskie jest użytkownikiem wieczystym na gruntach
stanowiących własność Skarbu Państwa - tereny przejęte od PKP, o łącznej wartości
księgowej gruntów – 199.452 zł: w obrębie Sławna działki o powierzchni 3,1455 ha
oraz w obrębie Strzelec Krajeńskich 6 działek o łącznej powierzchni 3,0188 ha. Brak
zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Na podstawie kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych – Rb-N, opierając się na sprawozdaniach i ewidencji księgowej
Urzędu ustalono wysokość wierzytelności.
Wysokość wierzytelności na dzień 31 grudnia 2017 i 2018 roku, w zł

Wyszczególnienie

Papiery wartościowe
Pożyczki
Gotówka i depozyty
Należności wymagalne
Pozostałe należności

Wysokość
Wysokość
należności na
należności na
31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2017 r.
0
0
201.383,01
164.878,61
294.594,16
2.265.693,13
4.576.414,30
846.051,72
60.190,91
42.308,88

Zmiana

0
36.504,40
-1.971.098,97
3.730.362,58
17.882,03

Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiada akcji. Brak zmian w stosunku do roku
poprzedniego.
W ramach umowy użyczenia, na realizację projektu „Lubuski e-Urząd”, Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekazał 13 zestawów komputerowych
wraz z oprogramowaniem na łączną wartość 61.712,13 zł oraz licencje dostępowe
Microsoft Windows Server 2012R User Call – 55 szt. na wartość 6.233,95 zł.
Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji, w ramach projektu "pl.ID polska ID karta", wykorzystywanego do celów związanych z wydawaniem dowodów
osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego przekazało zestawy
komputerowe, serwer drukarki, skanery, router i czytniki kart na łączną wartość
12.704,63 zł. Ponadto, Ministerstwo, w ramach projektu „pl.ID” przekazało dodatkowo
2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na łączną wartość 6.728,10 zł. Brak
zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Na podstawie umowy ramowej najmu z firmą Konica Minolta Business Solutions
Polska Sp. z o.o. wynajmujemy 6 urządzeń drukujących. Łączny miesięczny ryczałt
wynosi 958,80 zł. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Gmina Strzelce Krajeńskie jest dzierżawcą gruntów stanowiących własność
Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. W obrębie ewidencyjnym
Wielisławice, w miejscowości Wilanów Gmina dzierżawi działkę z przeznaczeniem na
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ujęcie wody z płatnością czynszu w wysokości 969,54 zł rocznie, w stosunku do roku
ubiegłego, czynsz wzrósł o 29,77 zł rocznie oraz działkę, na której znajduje się plac
zabaw - czynsz w wysokości 273,40 zł rocznie. Miesięczna wysokość czynszu
w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 4,11 zł.
W obrębie ewidencyjnym Długie dzierżawi działkę z przeznaczeniem pod kanalizację
sanitarną - czynsz w wysokości 4.302,17 zł rocznie. W stosunku do poprzedniego roku
czynsz wzrósł o 109,65 zł rocznie. W miejscowości Puszczykowo, w obrębie
ewidencyjnym Buszów dzierżawi działkę z przeznaczeniem na przystanek autobusowy
- czynsz w wysokości 70,48 zł rocznie. Do roku poprzedniego czynsz wzrósł o 5,99 zł
rocznie.
Ponadto, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach
Krajeńskich przekazało Gminie w użytkowanie nieruchomość zabudowaną
w Strzelcach Kraj. – dawny skład opału za Parkiem Miejskim od strony ul. Kolejowej,
o łącznej powierzchni 0,03676 ha. Opłata z tytułu użytkowania wynosi 2.303,64 zł
rocznie. Brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich Gmina dzierżawi
nieruchomość o powierzchni 3.132 m2, zabudowaną Żłobkiem Samorządowym
z miesięcznym czynszem dzierżawy w wysokości 1.695,52 zł oraz działkę
o powierzchni 3.163 m2, zabudowaną Przedszkolem Samorządowym Nr 2
z miesięcznym czynszem w wysokości 1.982,97 zł. Łącznie w 2018 roku wydatkowano
kwotę w wysokości 44.141,88 zł.
Gmina Strzelce Krajeńskie należy do Celowego Związku Gmin SG05 na mocy
Uchwały Nr XXXI/244/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
25 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SG05.
Na mocy Uchwały Nr IX/28/2017 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05
z dnia 3 października 2017 r. roczna składka członkowska wnoszona przez członków
Związku na 2018 rok, wynosiła 10 zł od jednej osoby zameldowanej w Gminie ze
stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku. Łącznie, na rzecz Związku wpłacono składkę
w wysokości 168.520 zł.
5. Plan sprzedaży mienia komunalnego
Plan sprzedaży mienia komunalnego na rok 2019, w zł

Położenie

Strzelce Kraj. ul. PCK
Lokale mieszkalne do zbycia w drodze
przetargu (Katedralna i Mickiewicza)
inna sprzedaż (na powiększenia)
lokale mieszkalne do zbycia na rzecz
najemców

Cena
szacowana

1 działka

100.000

2 szt.

120.000

7 szt.

40.000
240.000
Razem:

najemców

500.000

370 000,00
29

6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz wykonywania posiadania
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania
posiadania, w zł

Wyszczególnienie

Dzierżawy
Wieczyste użytkowanie
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego
Sprzedaż prawa własności i prawa
wieczystego użytkowania oraz
pozostałych składników majątkowych
Opłaty adiacenckie
Razem:

Wysokość
dochodów
na 31.12.2018 r.

Wysokość
dochodów
na 31.12.2017 r.

Zmiana

191.201,65
363.293,29
23.023,99

198.325,15
363.097,44
30.815

- 7.123,50
195,85
- 7.791,01

336.993,15

645.623,09

-308.629,94

2.855,88
917.262,46

4.826,30
1.242.686,98

-1.970,42
- 325.424,52
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IV.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia
mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje
jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy
sołectw na zebraniach wiejskich.
Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu Rada Miejska
w Strzelcach Krajeńskich, 28 marca 2014 roku podjęła Uchwałę Nr XLIX/379/14
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki, a 3 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr LI/389/14 określiła
zasady zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne
sołectwa.
W 2018 roku mieszkańcy, w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyli na
realizację zadań środki w wysokości w wysokości 462.942,48 zł. Dodatkowo, na
niektóre zadania sołectwa otrzymały dofinansowanie lub pożyczkę z budżetu Gminy.
Łącznie wydatkowano środki w wysokości 516.256,40 zł, co stanowi 92,49%
w stosunku do planu – 558.192,26 zł.
Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach, w zł

Sołectwo - nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Udzielona
pożyczka,
dofinansowanie

SOŁECTWO BOBRÓWKO
Wykaszanie terenów zielonych
Utrzymanie świetlicy wiejskiej i prowadzenie zajęć
z dziećmi

9.000
7.500
411,16

9.000
14.020,37

zwrot za
energie

4.360,68
z wynajmu
świetlicy

Poprawa estetyki wsi
Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej
Organizacja imprez kulturalnych
Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych
przez Koło Gospodyń Wiejskich
Dofinansowanie LZS
Dofinansowanie Biblioteki
Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Kremera w Bobrówku
Wykonanie chodnika przy ul. Choszczańskiej nr 11
Wykonanie chodnika przy ul. Choszczańskiej na
wysokości szkoły
Zakup, montaż bramy przy świetlicy wiejskiej
Razem:

500
7.500
4.000
2.000

499,76
7.500
4.000
1.757,15

12.000
1.000
1 .500

12.000
1.000
1.500

1.500
4.124,64

1.500
4.124,64

6.200
4.200
61.596,48 61.101,92

pożyczka 6.200
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SOŁECTWO BRONOWICE
7.181,50
1.069,45

11.664,99
pożyczka 3.280
na zakup
mebli
kuchennych

z wynajmu
świetlicy

Utrzymanie świetlicy wiejskiej

159,70
zwrot za
energię

3.280
7.500
900
218,50
3.650
120

Zakup węgla do świetlicy wiejskiej
Utrzymanie świetlicy środowiskowej
Poprawa estetyki sołectwa
Obsługa pieca c.o.

7.496
900
218,50
3.770

z wynajmu
świetlicy

Dofinansowanie zadań sołectwa realizowanych przez
Koło Gospodyń Wiejskich
Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez ZHP
Wykaszanie traw w sołectwie
Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie
Wyjazd do Niechorza

1.000

1.000

500
1.600
2.583,65
950

500
1.600
2.583,65
950

darowizna

Razem:

30.712,80

30.683,14

SOŁECTWO BRZOZA
12.330
347,83

Utrzymanie świetlicy wiejskiej

12.423,21

z wynajmu
świetlicy

7.800
5.000
700

Poprawa estetyki w sołectwie

13.499,66 pożyczka 5.000
zakup kosiarki
samojezdnej

z wynajmu
świetlicy

Zakup piasku ( plac zabaw, plaża)

1.000
1.300
125

Organizacja imprez kulturalnych

992
1.424,03

z wynajmu
świetlicy

Zakup książek do biblioteki wiejskiej
Dofinansowanie klubu seniora (zakup strojów)
Zakup zabawki na plac zabaw
Uporządkowanie jeziora w Brzozie
Razem:

500
1.000
4.500
1.468,32
36.071,15

500
999,99
4.500
1.468,32
35.807,21

SOŁECTWO BUSZÓW
Utrzymanie i działalność świetlicy
Poprawa estetyki wsi
Modernizacja boiska
Wykaszanie terenów zielonych i eksploatacja kosiarek
Doposażenie placu zabaw

7.579,89
500
5.000
7.000
700
1.700
2.820,64

7.362,71
173,51
11.999,50

pożyczka 7.000
zakup kosiarki
samojezdnej

690,91
2.820
4.428

dofinansowanie
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Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej
Organizacja imprez kulturalnych
Razem:

500
500
1.500
1.497,34
27.300,53 26.651,97

SOŁECTWO DANKÓW
Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej
Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Organizacja Dnia Dziecka
Wykaszanie traw na terenie sołectwa
Poprawa estetyki wsi
Razem:

3 948,78
979,01
900
1.600
4.000
11.427,79

3 789,27
999,01
750
864
0
6.402,28

SOŁECTWO GARDZKO
10.000
3.796,29

Utrzymanie świetlicy wiejskiej

13.796,29

z wynajmu
świetlicy

Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych
Organizacja imprez kulturalnych
Dofinansowanie klubu sportowego Nietoperz
Razem:

10.280,55
1.270
4.000
29.346,84

10.281,17
1.252,67
4.000
29.330,13

SOŁECTWO GILÓW
Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej
Organizacja imprez kulturalnych
Wynagrodzenie za wykaszanie traw
Zakup opału do świetlicy wiejskiej
Remont świetlicy wiejskiej
Razem:

1.000
2.800
1.700
700
7.933,44
9.141,42
23.274,86

649,20
2.800
1.700
697,51
9.141,42
4.299,99
10.146,61

dofinansowanie

SOŁECTWO LIPIE GÓRY
Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie świetlicy środowiskowej
Organizacja imprez kulturalnych
Poprawa estetyki sołectwa
Dofinansowanie klubu sportowego Błyskawica
( zakup ciągniczka)
Dofinansowanie OSP Lipie Góry
Dofinansowanie zadań sołectwa realizowanych przez KGW

Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw

Razem:

4.000
399,57
1.500
600
5.095,85
7.000

4.366,68

1.000
1.000
5.640
550,48

1.000
572,26

z wynajmu
świetlicy

9.548,16

3.357,68
30.143,58

399,57
dofinansowanie

1.532,88
600
5.000
7.000

pożyczka 5.000

3.357
dofinansowanie

29.619,98

SOŁECTWO LICHEŃ
Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Obsługa pieca c.o.
Wykaszanie traw
Organizacja imprez kulturalnych

11.886,99
3.000
2 000,00
4.000
450

9.004,07
2.200
2 000,00
2.721,44

z wynajmu
świetlicy
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Remont dróg wiejskich
Razem:

4.067,98
5.310,62

10.000

5.310,62

30.715,59

25.925,51

dofinansowanie

SOŁECTWO LUBICZ
Utrzymanie świetlicy wiejskiej i budynku po remizie OSP
Wynagrodzenie za wykaszanie traw
Zakup paliwa i utrzymanie kosiarki
Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Tucznie
Dofinansowanie zadań sołectwa realizowanych przez KGW
Organizacja imprez kulturalnych
Remont bieżący świetlicy wiejskiej i budynku byłej OSP

10.000
29,63

8.121,16

zwrot za
energię

1.200
1.200
500
1.000
949,96
4.149,17
4.388,24
2.010,80

1.200
1.008,28
500
999,60
949,96
4.388,24
dofinansowanie

7 658,42

z wynajmu
świetlicy

Razem:

25.427,80

20.437,42

SOŁECTWO OGARDY
Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Wykaszanie traw na terenie sołectwa
Dofinansowanie zadań sołectwa realizowanych przez KGW
Poprawa estetyki sołectwa
Dofinansowanie OSP
Dofinansowanie klubu sportowego „ Muszelka”
Razem:

12.000
2.500
4.500
360,84
3.000
4.500
26.860,84

11.887,49
2.485,54
4.491,12
360,20
3.000
4.500
26.724,35

SOŁECTWO SŁAWNO
Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Zakup namiotu piknikowego
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Poprawa estetyki wsi
Organizacja imprez kulturalnych
Remont świetlicy wiejskiej
Razem:

3.453,84
598
2.777,40
1.500
722,60
5.402
14.453,84

3.453,84
598
2.417,40
1.495,60
700
3.463,26
12.128,10

SOŁECTWO PRZYŁĘG
Zwrot pożyczki do budżetu Gminy
Organizacja imprez kulturalnych

5.400
677,93
2 400
600

Zakup kosiarki

677,91
3.000

z wynajmu
świetlicy

Zakup sprzętu gospodarczego
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Eksploatacja kosiarki
Wynagrodzenie za wykaszanie traw
Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Razem:

400
1.280,69
600
1.000
1.200
8.158,62

362,54
1.279,90
600
1.000
1.198,49
8.118,84

SOŁECTWO PIELICE
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
Poprawa estetyki wsi

4.719,40
5.900

4.144,10

34

455

6.354,65

z wynajmu
świetlicy

Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Dofinansowanie zadań sołectwa realizowanych przez KGW
Razem:

900
300
12.274,40

895
283,96
11.677,71

SOŁECTWO TUCZNO
25.279,14

27 396,34
369

369

Utrzymanie świetlicy wiejskiej

dofinansowanie

2.000
z wynajmu
świetlicy

Działalność kulturalna
Dofinansowanie zadań sołectwa realizowanych przez KGW
Zakup lodówki
Wykaszanie traw
Konserwacja kosiarki i zakup paliwa
Zakup książek do biblioteki wiejskiej
Zakup farby na plac zabaw
Kółko teatralne PAMPALARY
Utrzymanie świetlicy środowiskowej
Razem:

2.500
2.500
2.000
2.000
1.000
500
300
500
1.300
40.248,14

2.412,99
2.498,94
2.000
2.000
980,09
500
273
500
1.300
39.862,21

SOŁECTWO SOKÓLSKO
Wywóz nieczystości
Wynagrodzenie za obsługę co.
Świetlica środowiskowa- zakup materiałów
Dofinansowanie zadań sołectwa realizowanych przez
KGW
Organizacja imprez kulturalnych
Zakup środków czystości
Doposażenie świetlicy wiejskiej

600
3.500
372,22
200

480
3.140
271,26
198,62

1.300
200
750
4.016,14

1.274,24
200,35
4.766,14

z wynajmu
świetlicy

Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Razem:

6.250
17 188,36

5.412,24
15 742,85

SOŁECTWO WEŁMIN
Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Organizacja imprez kulturalnych
Doposażenie placu zabaw dla dzieci
Wykaszanie traw na terenie
Remont świetlicy wiejskiej

9.131,41
500
1.800
1.100
300
8.354,56

9.063,07
494,24
657,40
1.400

300
dofinansowanie

8.354,56

8.354,56
dofinansowanie

Razem:

21.185,97

19.969,27

SOŁECTWO WIELISŁAWICE
Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Poprawa estetyki sołectwa
Zakup kostki na budowę chodnika do szkoły
Dofinansowanie zadań sołectwa realizowanych przez KGW
Organizacja imprez kulturalnych

14.127,43
3.110,02
5.000
800,00
369

13.882,75
3.110,02
5.000
798,42
2.563,51
35

2.195,36
z wynajmu
świetlicy

Razem:

25.601,81

25.354,70

SOŁECTWO ŻABICKO
3.000
1.067,16

Utrzymanie świetlicy wiejskiej

3.410,56

z wynajmu
świetlicy

Organizacja imprez kulturalnych
Wykaszanie traw
Zakup środków
Budowa wiaty drewnianej na placu zabaw
Renowacja drogi gminnej do kaplicy
Razem:

615,89
3.000
150
4.551,92
1.000
13.384,97

600,10
3.000
122,91
4.551,92
0
11.685,49

SOŁECTWO SIDŁÓW
Utrzymanie świetlicy wiejskiej

7.970,80
5.200
1.000

Poprawa estetyki w sołectwie

7.918,28
5.835,56

z wynajmu
świetlicy

Organizacja imprez kulturalnych
Dofinansowanie zadań sołectwa
realizowanych przez Stowarzyszenie „ Gołębnik”
Razem:

745,85
1.000

738,52
997,52

15.916,65

15.489,88

SOŁECTWO STRZELCE KLASZTORNE
Wynagrodzenie dla kosiarzy
Poprawa estetyki w sołectwie
Organizacja imprez kulturalnych
Prace inwestycyjne w m. Czyżewo
Wykonanie placu w parku w m. Czyżewo
Razem:

2.000
1.000
822,30
13.800
9.000
5.878,47
32.500,77

2.000
952,80
818,47
22.800

9.000
dofinansowanie

5.254
31.825,27

SOŁECTWO MACHARY
Zakup kosiarki
Eksploatacja kosiarki
Wykaszanie traw na terenie sołectwa
Zakup klińca na drogę gminną
Organizacja imprez kulturalnych
Zakup piaskownic i huśtawek
Zakup garażu na sprzęt sołecki
Razem:

2.526
300
500
4.000
611,33
991,99
1.074,45
10.003,77

2.526
196,98
500
4.000
611,33
991,99
1.070
9.896,30

SOŁECTWO PIASTOWO
Utrzymanie i bieżący remont świetlicy wiejskiej
Organizacja imprez kulturalnych
Wykaszanie traw na terenie sołectwa
Naprawa pompy

9.261,80
1.000
1.000
700
1.300
1.134,90

Zakup ławek

6.853,48
988,60
1.000
1.698,28

1.300
dofinansowanie

1.134,90

z wynajmu
świetlicy

Razem:

14 396,70

11675,26
36

V.
GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA
I ROLNICTWO
1. Rolnictwo
Obszar ten obejmuje zadania związane z melioracją wodną m.in. z konserwacją
rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych oraz usuwaniem awarii sieci
drenarskich melioracji wodnych.
W ramach usuwania awarii sieci drenarskich melioracji wodnych m.in.
wykonano:
 czyszczenie ciągu drenarskiego w m. Lipie Góry za kwotę 2.320,50 zł,
 udrożniono studzienkę melioracyjną wraz z drenażem usytuowanym pod drogą
gminną w m. Machary za kwotę 2.472,79 zł,
 zakupiono rury kanalizacyjne 200/3m SN4 4,9 mm – 5szt za kwotę 456 zł, które
położono pod drogą dojazdową do nowej remizy w Lipi Górach z lokalizacją na terenie
parku,
 w Sławnie oczyszczony został roów wzdłuż drogi gminnej za kwotę 6.150 zł,
 wykonano schody przy przepuście na ul. PCK za kwotę 750 zł,
 za kwotę 3.198,00 zł dowieziono ziemię i wykonano skarpowanie terenu wokół
zbiornika wodnego w miejscowości Buszów.
Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 15.347,29 zł.
W ramach konserwacji zbiorników retencyjnych, w Buszowie oczyszczono
i pogłębiono zbiornik wodny oraz wykonano prace odtworzenia i formowania skarp
wokół zbiornika za kwotę 37.000 zł, natomiast w Lipich Górach wykonano
mechaniczną konserwację zbiornika wodnego za kwotę 77.293,20 zł.
2. Drogownictwo
W 2018 roku na drogownictwo zaplanowano
środki w wysokości 2.506.333,65 zł. Plan wykonano
w wysokości 2.425.372,99 zł, co stanowi 96,76%
w stosunku do planu.
Wykonano przebudowę drogi Złotawa – Długie
na odcinku 11km. Realizacją zadania zajmowało się
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem
środków, związanych z funduszem leśnym. Prace
polegały na dostosowaniu niwelety drogi do terenu;
wykonaniu nowej konstrukcji drogi; nawierzchni
z
kruszywa
łamanego.
Całkowita
wartość
przedsięwzięcia wyniosła 3.933.452,64 zł, w tym udział Gminy 196.700 zł.
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Wykonano
przebudowę
drogi
gminnej wraz z odwodnieniem w
miejscowości
Ogardy.
W
ramach
dofinansowania z operacji typu „Budowa
lub
modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020” W ramach zadania przebudowano drogę asfaltową od skrzyżowania z drogą
powiatową w kierunku Szkoły Podstawowej, o łącznej długości 0,63 km za kwotę
400.743,23 zł.
Przebudowano skwer pomiędzy ulicami
Bolesława Chrobrego i Wyzwolenia
w Strzelcach Krajeńskich. Prace polegały
na zlikwidowaniu murku, niwelacji
terenu, wykonaniu nowych chodników
z kostki i płyt granitowych –
wydatkowano kwotę w wysokości
39.637zł.
Ponadto, na łączną kwotę 269.738,66 zł
wykonano modernizację ul. Orzechowej i PCK o długości ok. 40,81 m, ulicy
Wyszyńskiego o długości ok. 174 m oraz skrzyżowanie ul. Orzechowej i Kalinowej.
W 2018r. udzielono pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
w kwocie 201.151 zł, w tym dla Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego 100.000 zł na
przebudowę
drogi
powiatowej
w miejscowości Bobrówko (od szkoły do
ogródków działkowych – kierunek
Żabicko). Zadanie realizowane było
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych
oraz
dla
Województwa
Lubuskiego w kwocie 101.151 zł na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie (przedłużenie istniejącego chodnika – od przystanku
PKS do pierwszych zabudów mieszkalnych – kierunek Zwierzyna).
Zgodnie z planem finansowym na zadania związane z projektowaniem
wydatkowano łącznie kwotę 133.597 zł, wykonano:


dokumentację budowlaną na budowę parkingu przy Strzeleckim Ośrodku Kultury,
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dokumentację budowlaną na przebudowę - ulicy Ludowej oraz dojazdów do posesji,
miejsc postojowych i podwórzy kwartału wydzielonego ulicami: Ludowa,
Katedralna, Bolesława Chrobrego i Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - I etap ulica Ludowa (od skrzyżowania z ulicą
Katedralną (włącznie) do ul. Brygady Saperów),
dokumentację budowlaną na remont drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem do
posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich,
dokumentację budowlaną wraz z niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami na
wylot wód opadowych i roztopowych do Jeziora Dolnego w Strzelcach Kraj.,
dokumentację budowlaną na budowę chodnika w miejscowości Lubicz (w pasie
drogi powiatowej),
przeprojektowanie dokumentacji remontu ul. Słonecznej w Strzelcach Kraj.
w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej,
dokumentację budowlaną na remont drogi dojazdowej i budowę parkingu przy
Bibliotece Miejskiej w Strzelcach Kraj.
dokumentację projektowo – kosztorysową na roboty drogowe na terenie Gminy.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane były roboty remontowe,
naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, zapobiegające degradacji nawierzchni,
elementów drogi, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki m.in.:















wykonano nawierzchnię parkingu przy ul. Północna od strony murów obronnych
oraz wyrównano pobocza przy ul. PCK w Strzelcach Krajeńskich za kwotę
20.000 zł,
za kwotę – 31.051,35 zł wykonano remont drogi gminnej w Buszowie,
wykonano remont dróg w Czyżewie i Wełminie za łączną kwotę 62.274,90 zł,
z budżetu Gminy wydatkowano 34.474,90 zł, pozostały koszt remontu pokryty
został przez rady sołeckie,
za kwotę 15.498 zł przełożono kostkę kamienną na ul. Brygady Saperów,
uzupełniono kostkę na placu rynkowym, wykonano regulację krawężnika i kostki
betonowej na przejściu dla pieszych na ul. B. Saperów oraz wykonano nawierzchnię
parkingu przy Środowiskowym Domu Samopomocy;
przeprowadzony został remont na ul. Popiełuszki, Chrobrego, Cmentarnej
i Przemysłowej, remont nawierzchni i zjazdu na ul. Ogrodowej do budynku przy
al. Wolności oraz wykonano nawierzchnię ul. Kolejowej, na łączną kwotę 45.200 zł,
dostarczono i rozłożono tłuczeń na drodze gminnej w miejscowości Licheń za
10.000 zł,
zakupiono tłuczeń na drogi w Macharach za kwotę 4.000 zł.
w trybie awaryjnym, za kwotę 861,00 zł dokonano likwidację zapadliska przy
ul. Gorzowskiej,
wykonano dwa zjazdy na osiedlu przy ul. Wyzwolenia, wydatkowano 1.451,40 zł,
wykonano remont wjazdu na podwórze oraz przy sklepie (Al. Wolności) za kwotę
20.000 zł.
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przeprowadzono modernizację nawierzchni przy garażach ul. Moniuszki,
wydatkowano 56.675,25 zł. Wykonany został dojazd do garaży poprzez dwa zjazdy
z kostki betonowej typu polbruk, chodnik i plac manewrowy.

W ramach bieżącego utrzymania dróg, za kwotę 44.513,70 zł wykonano prace na
ul. Kalinowej, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, ulicy Jesionowej o łącznej
powierzchni 1.460 m2, a na terenie wiejskim o powierzchni 5.000 m2 w Gilowie
i Macharach.
Łączna powierzchnia cząstkowych napraw wyłomów nawierzchni dróg
bitumicznych wydatkowano kwotę 167.147,78 zł, powierzchnia cząstkowych napraw
wyniosła 2.716 m2. W zakresie powierzchniowego utrwalania nawierzchni
uszkodzonych Patcherem, remont obejmował ok. 950 m2 na kwotę 42.066 zł, natomiast
ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wydatkowano
286.959 zł i remontem objęto 42.590 m2.
Wykonano fragmenty chodników oraz uporządkowano tereny przyległe. Prace
wykonywane były przez pracowników robót publicznych i przez firmy zewnętrzne po
zakupieniu materiałów budowlanych. Łącznie wykonano 1.428 m2 chodników za kwotę
196.047,23 zł, w tym środki z rad sołeckich – 5.000 zł Wielisławice i 5.524,64 zł
Bobrówko.
Wykonane fragmenty chodników

Zakres

Powierzchnia
w m2

Teren miasta
Utwardzenie miejsc pod ławki

40

Bieżąca naprawa chodników (zapadliska)

80

Nowy chodnik na cmentarzu komunalnym

192

Utwardzenie terenu przy Wieży ciśnień (Al. Wolności)

10

Fragmentaryczna naprawa chodnika przy ul. Wyszyńskiego i Popiełuszki

10

Teren wiejski
Nowy chodnik w Wielisławicach (od szkoły do bloków)

635

Remont chodnika w Bobrówku (od bloków do boiska)

378

Ogardy - teren przy świetlicy

55

Utwardzenie terenu pod przystanki

28
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Na instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic
wydatkowano 56.671,02 zł: uzupełniono braki w oznakowaniu pionowym
i zainstalowano nowe znaki, w zakresie oznakowania poziomego wykonano 1.158 m2
powierzchni ulic w miejscach przejść dla pieszych, zakupiono 70 dwustronnych tablic
z nazwami ulic i dróg wewnętrznych z montażem.
Ponadto, poniesiono wydatki na: opłaty geodezyjne i kartograficzne – 7.281,60 zł,
wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – 16.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego –
11.362,96 zł oraz na aktualizację programu Ewid Master - przegląd dróg za pomocą foto
rejestracji – 25.000 zł.
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód realizowane były zadania
inwestycyjne:




za kwotę 111.000 zł. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Strzelcach
Krajeńskich wybudowało przyłącze wodociągowe - 177,72 m oraz sieć kanalizacji
sanitarnej - 179,35 m, w ramach nowego zagospodarowania Jeziora Górnego.
wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej długości 870 m i wodociągowej
długości 796,50 m wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej
w Strzelcach Kraj., całkowity koszt – 404.063,61 zł.

Od 2015r. trwają prace projektowe nad wielobranżową dokumentacją na budowę
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i oczyszczalnią ścieków dla miejscowości
Przyłęg. Projekt budowlany zakłada budowę: zasilania przepompowni i oczyszczalni
ścieków, oczyszczalnię i kanalizację grawitacyjno-tłoczną wraz z przyłączami, zjazdy
i drogi dojazdowe do przepompowni oraz oczyszczalni. Projekt sieci kanalizacji
obejmuje miejscowość Przyłęg w systemie grawitacyjno - tłocznym
(z przepompowniami) wraz z przyłączami do granicy działek poszczególnych
odbiorców. Miejsce usytuowania oczyszczalni ścieków: działka nr 84/5. W 2016 r.
koncepcja kanalizacji została uzgodniona, wniosek wraz z materiałami niezbędnymi do
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia został złożony. Procedura uzgadniania decyzji środowiskowej nie
przebiegła pomyślnie. W związku z tym, została wybrana nowa działka dla usytuowania
oczyszczalni ścieków (38/14) w pobliżu placu zabaw. W międzyczasie uległa zmiana
trasy rurociągu, nastąpiło wyłączenie kilku działek ze skanalizowania w zamian zostaną
tam usytuowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Wykonano Studium Wykonalności dla zadania „Wsparcie działań w zakresie
ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystycznorekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj.” Koszt wykonania
dokumentacji, która była niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozyskanie środków
zewnętrznych wyniósł 24.600 zł.
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Wykonano także nowe kosztorysy, oraz zaktualizowano wcześniejsze kosztorysy
niezbędne do szacowania wartości zadań przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu,
zapytań ofertowych oraz przed złożeniem wniosku o dofinansowanie za kwotę
19.770,18 zł.
Ponadto, w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód m.in., wykonano remont
przepustu drogowego w Przyłęgu za kwotę 4.000 zł, zlecono czyszczenie wypustów
ulicznych za 8.560,80 zł, poniesiono koszty bieżącego utrzymania biologicznej
oczyszczalni wody na Kanale Młynówka w wysokości 4.623,96 zł, zlecono
oczyszczanie J. Górnego wraz z wycinką trzciny za 10.152 zł. Za kwotę 5.166 zł
wykonano odprowadzenie wód opadowych ze studzienki burzowej przy boisku
w miejscowości Ogardy.
Na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Pile za odprowadzanie wód opadowo - roztopowych z ulic: Gorzowskiej, PCK oraz
Alei Wolności i Piastów w Strzelcach Krajeńskich uiszczono opłatę w wysokości
18.468 zł.
W zakresie gospodarki odpadami, na rzecz Celowego Związku Gmin SGO5
wniesiono składkę członkowską w wysokości 168.520 zł – 10 zł od jednej osoby
zameldowanej w Gminie wchodzącej w skład Związku. Wniesiono opłatę za pojemniki
na odpady nad J. Górnym, nad J. w Dankowie i Buszowie oraz za odbiór odpadów
zmieszanych i wielkogabarytowych z terenu gminy w wysokości 17.939,39 zł. Zlecono
wywóz nieczystości po okresie świątecznym oraz wywóz nieczystości z terenu
gminnego za kwotę 5.010 zł. Ponadto, zakupiono: kosze betonowe i metalowe za
4.806,95 zł, cztery stacje i worki do zbierania psich odchodów za 3.985,20 zł.
W 2018 roku na oczyszczanie miasta i wsi wydatkowano środki w wysokości
654.904,98 zł, w ramach których realizowano następujące zadania: zamiatanie ulic
i chodników, sprzątanie wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych za kwotę
417.000 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników za kwotę 100.000 zł oraz zimowe
utrzymanie przejezdności dróg gminnych za 137.904,98 zł.
Na utrzymanie zieleni zaplanowano środki w wysokości 421.640 zł. Planowane
środki wydatkowano w kwocie 409.540,12 zł. co stanowi 97,13% w stosunku do planu.
W ramach tych środków dokonano m.in. naprawy i zakupu urządzeń małej architektury
– ławki, stojaki na rowery, elementy montażowe i materiały na odnowienie urządzeń za
kwotę 35.595,12 zł. Na utrzymanie terenów zielonych wokół Jeziora Górnego
wydatkowano kwotę 35.640 zł. Na ukwiecenie miasta, zagospodarowanie skweru na
rondzie i skweru im. Jerzego Bywalca wydatkowano 40.716 zł. Na utrzymanie zieleni w
mieście wydatkowano środki w wysokości 246.000 zł. Dokonano wycinki 9 drzew oraz
zakupiono elementy zabezpieczające nowe nasadzenia. Cięcia pielęgnacyjne objęły
miejscowości: Bobrówko, Wielisławice, Gardzko, Brzozę, Pielice, Ogardy, Machary,
Sokólsko, drogę Piastowo – Wielisławice. Zabezpieczono środki na podlewanie
nasadzeń. Łącznie wydatkowano 39.999 zł. Zlecono za kwotę 9.990 zł frezowanie
13 pni drzew oraz nasadzenia 23 szt. drzew.
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Jednym z zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
jest planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie
gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się
na terenie gminy. Realizacja przywołanego zadania wiązała się z kosztami:











zakupu energii elektrycznej na oświetlenie drogowe – 251.939,95 zł,
zakupu energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby obiektów w zasobach
gminnych – 28.977,07 zł,
eksploatacji o konserwacji oświetlenia drogowego i miejsc publicznych na terenie
Gminy – 351.701,92 zł,
dystrybucji energii elektrycznej – 65.942,14 zł,
opracowania dokumentacji budowlanej na potrzeby dobudowy dodatkowych
punktów oświetlenia drogowego – 4.551 zł,
budowy skrzynki energetycznej warz z sieciami rozprowadzającymi na terenach
zielonych nad J. Górnym – 31.000 zł,
wykonania przyłącza tymczasowego na potrzeby imprez – 5.423,97 zł,
naprawy i usuwania usterek oświetlenia w OTW Długie – 5.469,45 zł,
wynajęcia oświetlenia świątecznego – 45.000 zł,
zakupu dwóch lamp solarnych, które zostały zainstalowane na placu zabaw
w Przyłęgu i przy ul. Sosnowej w Bobrówku – 16.186,80 zł.

W ramach realizacji zadania w 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy
Gminą Strzelce Krajeńskie a ENEA Oświetlenie na wykonanie usługi oświetleniowej
na terenie Gminy oraz umowa, w ramach której zostanie opracowania dokumentacja
projektowa na wykonanie oświetlenia na ulicach: Kalinowa, Jesionowa, PCK,
Orzechowa, Księżycowa, Gwiaździsta, Ogrodowa. Płatność za realizację zadania
rozłożona została na 36 rat, począwszy od stycznia 2019 r.
Dotacja celowa na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
i zbiorników bezodpływowych zaplanowano w wysokości 35.000 zł. W ramach zadania
zawarto 12 umów i wypłacono za wybudowanie 6 przydomowych oczyszczalni
i 6 zbiorników bezodpływowych udzielono dofinansowania w kwocie 20.712,49 zł.
W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze planowanej w wysokości 81.000 zł usunięto 170,99 ton
materiałów zawierających azbest. Za wykonane usługi dokonano płatności w kwocie
80.409,47 zł.
Zlecono za kwotę 6.150 zł ekspertyzę interwencyjną wraz z badaniami w zakresie
wystąpienia plagowych ilości much. Na zakup i eksploatację systemu monitorującego
jakość powietrza wydatkowano 2.214 zł. Wykonano tablice informacyjne w zakresie
gospodarki odpadami, a w ramach konkursu o tematyce edukacji ekologicznej
zakupiono nagrody, łącznie wydatkowano 980,36 zł.
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W zakresie pozostały zadań w ramach gospodarki komunalnej m.in. zrealizowano
następujące zadania:












zakup materiału zarybieniowego na potrzeby Obwodu Rybackiego J. Górnego –
18.979,96 zł,
zakup słupów ogłoszeniowych – 14,274,15 zł,
utrzymanie targowiska miejskiego – 82.401,62 zł,
utrzymanie szaletu miejskiego i wynajem toalet na plażę w Strzelcach Kraj.,
Buszowie i Długiem – 76.844,72 zł,
wykaszanie poboczy dróg gminnych – 7.862,40 zł,
demontaż trzech pomników oraz dwóch tablic pamiątkowych – 15.375 zł,
zakup i montaż oraz bieżąca eksploatacja wiat przystankowych – 11.225,50 zł,
dekoracja miasta – 1.845 zł,
demontaż i montaż ogrodzenia przy ul. Zachodniej i Okrężnej – 5.353 zł,
porządkowanie i rekultywacja terenu – 2.468,32 zł,
opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za korzystanie
z kanału Młynówka – 543,27 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy, uchwalony przez Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich na
2018 rok zakładał:










leczenie, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących – koszty pokrywała Gmina
w 100%;
dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji właścicielom psów i kotów
w wysokości 50 % z budżetu Gminy,
zabiegi usypiania ślepych miotów oraz chorych bezdomnych zwierząt koszty
w 100% pokrywane przez Gminę,
dokarmianie wolnożyjących kotów,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim,
zakup materiałów i urządzeń służących do łagodzenia skutków i zapobiegania
bezdomności zwierząt,
działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym,
leczenie zwierząt bezdomnych z przyczyn losowych trudnych do przewidzenia,
w tym poddanych zabiegom obserwacji.

Na wymienione zadania wydatkowano środki w wysokości 34.941,30 zł.
W ramach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku wydatkowano
kwotę 67.918,99 zł. Usługa wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt do
schroniska zamknęła się w kwocie 32.767 zł, natomiast na zbieranie, przechowywanie
i utylizację padłych zwierząt wydano 3.966 zł.
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Umowa na sprawowanie opieki i utrzymywanie bezdomnych zwierząt zawarta
jest z firmą Vet – Zoo Serwis w Trzciance. Schronisko gdzie przebywają psy z naszego
terenu zlokalizowane jest w Jędrzejewie, które prowadzi także punkty adaptacyjne
w Choszcznie, Margolinie i Nietoperku.
W ramach umowy schronisko zobowiązane jest do: wykonania wymaganych
szczepień ochronnych, odrobaczania i odpchlenia zwierząt co 6 miesięcy, zapewnienia
właściwych warunków sanitarnych i bytowych oraz opieki weterynaryjnej w zakresie
profilaktyki i leczenia, karmienia zwierząt, kastracji i sterylizacji psów, prowadzenia
akcji adaptacyjnej i informowania Gminy o miejscu przekazania zwierząt, usypiania
zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, potwierdzonej przez lekarza
weterynarii oraz podskórnego wszczepienia mikrochipu i wprowadzania numeru do
bazy danych.
W 2018 r. do schroniska przekazany został jeden pies, natomiast do adopcji
schronisko przekazało 10 psów. Na koniec grudnia w schronisku przebywało 14 psów
z terenu naszej Gminy.
Dodatkowo, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, udzielono dotację w wysokości 5.000 zł Stowarzyszeniu Pomocy
Zwierzętom „ARKA DLA ZWIERZĄT” dotację w wysokości 5.000 zł na realizację
zadania pod nazwą „Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa
Przyrodniczego”.

45

VI.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strzelce Krajeńskie na lata 2013-2018
Mieszkaniowy zasób Gminy, objęty programem tworzą lokale mieszkalne
położone w budynkach ze 100 % udziałem Gminy oraz lokale mieszkalne położone
w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i innych podmiotów.
Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Strzelce Krajeńskie administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Gmina posiada w swoich zasobach na terenie miasta 490 lokali mieszkalnych
o powierzchni użytkowej 24.213,10 m2 , w tym 89 socjalne o powierzchni użytkowej 3.325,36
m2, a na terenie wiejskim 124 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 6.210,27 m2 , w tym
18 socjalnych o powierzchni użytkowej 548,98 m2.
Gmina posiada także lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych
zarządzanych przez innych zarządców: „DOMWER” Zarządzanie i Pośrednictwo
w Obrocie Nieruchomościami w Strzelcach Kraj., Spółdzielnię Mieszkaniową
w Strzelcach Kraj. oraz „Domino” Zarządzanie Nieruchomościami w Strzelcach Kraj.

Przydział lokali mieszkalnych odbywał się na zasadach określonych w uchwale
Nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Strzelce Krajeńskie.
Na listę oczekujących na przydział lokalu komunalnego i socjalnego na 2018 r.
złożono 56 wniosków, spośród których na listę oczekujących na przydział lokalu
komunalnego zakwalifikowało się 9 wnioskodawców, a na listę oczekujących na lokal
socjalny zakwalifikowało się 19 wnioskodawców.
W 2018 roku przydzielono 6 lokali komunalnych, 3 na terenie miasta i 3 na
terenie gminy oraz 4 lokale socjalne, 2 w mieście i 2 na terenie gminy.
Na terenie wiejskim wydano jedno skierowanie do zawarcia umowy najmu dla
wnioskodawców, którzy zaadoptowali we własnym zakresie lokal użytkowy na lokal
mieszkalny. W mieście wydano jedno skierowanie na przesiedlenie najemcy lokalu
socjalnego, ze względu na zły stan techniczny budynku do innego lokalu socjalnego.
W 2018 roku dokonano 5 zamian lokali komunalnych i 3 zamiany lokali socjalnych.
Zamiany dokonane zostały pomiędzy najemcami oraz na wolne lokale.
Gmina zobowiązana jest także do dostarczenia lokali socjalnych na mocy
prawomocnych wyroków sądu orzekających eksmisje zarówno z zasobów
komunalnych, jak również z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej, przyznających prawo
do lokalu socjalnego. Na dzień 31.12.2018 r. na eksmisję z lokali komunalnych
oczekiwało 22 rodziny, z czego bez prawa do lokalu socjalnego 4 rodziny, natomiast
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z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej 5 rodzin. W sumie, w 2018 r. zrealizowano
4 wyroki eksmisyjne. Ponadto odzyskano 2 lokale, gdzie wyrok eksmisyjny był bez
prawa do lokalu socjalnego. W związku z niedostarczeniem lokali socjalnych dla
rodzin, które otrzymały wyroki eksmisyjne z lokali Spółdzielni Mieszkaniowej, gmina
wypłaciła w 2018 r. Spółdzielni odszkodowanie w wysokości 10.877,02 zł.
W IV kwartale 2018 r. rozpatrywane były wnioski o przydział lokalu z zasobu
gminy przy tworzeniu list oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego na 2019 rok.
Rozpatrywaniu podlegały wnioski złożone w terminie do 31 lipca 2018 r. Po
weryfikacji wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniowa sporządzone zostały
listy osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego i socjalnego na 2019 rok.
W 2018 roku wydatkowano kwotę 515.236,54 zł na uzupełnienie funduszu
remontowego dla zasobów komunalnych administrowanych przez wspólnoty
mieszkaniowe. W ramach tej kwoty pokryto fundusz remontowy za lokale gminne we
wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez prywatne podmioty w wysokości
31.298,42 zł. Częściowo pokryto fundusz remontowy za lokale gminne we wspólnotach
mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej za
okres od powstania wspólnot do końca 2017 roku, w wysokości 151.079,31 zł.
Pozostałą kwotę funduszu remontowego za ten okres Gmina uzupełni w 2019 roku.
Wniesiono także zaliczki bieżące na fundusz remontowy za lokale gminne we
wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej za 2018 r., wysokości 332.858,81 zł.
Ponadto w roku 2018 przeznaczono kwotę 185.025,83 zł na modernizację
zasobów komunalnych. W ramach tej kwoty wykonano remonty w budynkach ze 100 %
udziałem Gminy m.in.: remonty dachów, roboty elektryczne w lokalu, remont lokalu,
remont klatki schodowej z wymianą drzwi wejściowych w budynku. Wymieniono piec
c.o, orynnowanie budynku. Zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy na
nieczystości ciekłe przy budynku mieszkalnym. Ponadto, wykonano ogrodzenie terenu.
Opracowana została również dokumentacja techniczna dla budynku
i dokumentacja projektowo - budowlana dla lokalu komunalnego na kwotę 17.660 zł.
W roku 2018, w mieście dokonano sprzedaży na rzecz najemców 7 lokali
mieszkalnych za kwotę 259.588 zł, a na terenie wiejskim 1 budynek jednorodzinny za
kwotę – 4.385 zł. Łącznie pozyskano środki w wysokości 263.973 zł.
W 2018 r. miesięczna stawka bazowa czynszu wynosiła 3,01 zł za 1 m2. Ze
względu na położenie na terenie wiejskim stosowana jest zbniżka w wysokości 25%
kwoty bazowej. Na ustalenie kwoty czynszu w danym lokalu mają wpływ zwyżki
i zniżki wynikające z wyposażenia, położenia lokalu oraz stanu technicznego budynku.
Natomiast dla lokali socjalnych stawka czynszu wynosi na terenie miasta – 1,24 zł/m2,
a na terenie gminy 1,10 zł/m2.
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Administrator zasobów komunalnych prowadzi na bieżąco działania
windykacyjne, postępowania sądowe i komornicze. Aby umożliwić najemcom lokali
komunalnych i socjalnych oraz osobom bezumownie korzystającym z lokali spłatę
zadłużenia z tytułu opłat za lokal, w 2018 roku obowiązywał Program Świadczeń
Rzeczowych, który umożliwiał odpracowanie zadłużenia. Warunkiem było jednoczesne
wnoszenie opłat bieżących za lokal.
Ponadto, w dziale gospodarka mieszkaniowa m.in.: wydatkowano środki na place
zabaw w wysokości 12.820,98 zł, wykonano bramę i ogrodzenie w obrębie murów
i ogrodzenie przy ul. Forteczno Północna za 22.594 zł, poniesiono koszty rozbiórki
stodoły w Przyłęgu – 19.365 zł, koszty bieżącego utrzymania budynków w Bobrówku
i Ogardach oraz przy ul. Zachodniej w Strzelcach Kraj. w kwocie 64.717,26 zł.
W Parku Miejskim wykonano fundament pod kamień pamięci za 12.358,55 zł.
W sołectwie Żabicko wybudowano wiatę rekreacyjną za 14.946,96 zł, w tym środki
sołectwa – 4.551,92 zł oraz zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw w Wełminie za
4.157,40 zł. Wykonano III etap rozbudowy monitoringu miejskiego – 2 kamery
PSZOK, 2 kamery na rondzie za kwotę 8.991,14 zł.
1. Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich
W dział gospodarka mieszkaniowa wpisał się program Rewitalizacji dla Gminy
Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023, który został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/141/16
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 października 2016 r.
„Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich - etap II”
to zadanie współfinansowane ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W
zakresie projektu, którego głównym celem jest
uatrakcyjnienie
i
rozwój
obszarów
zmarginalizowanych, jest wykonanie szeregu
prac związanych zagospodarowaniem terenów.
Wykonano roboty i prace konserwatorskie przy
średniowiecznych murach miejskich oraz remont baszty
3/7 wraz z remontem murów między basztami 3/6 i 3/7
i odtworzenie przejścia między basztami 3/5 i 3/4
(obniżenie terenu od strony parkingu przy wejściu,
wykucie otworu w murze z nadprożem, oczyszczenie
ścierne murów, hydrofobizacja). Przebudowano drogę
ul. Fortecznej Północnej w zakresie budowy ciągu
pieszego z kostki kamiennej i płyt betonowych, oraz
wykonanie skarp, humusowanie i obsianie trawą.
Wykonano trakt spacerowy na ul. Forteczna
Południowa: drogę o nawierzchni z kostki kamiennej
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i z płyt betonowych, wykonano skarpy, humusowano i obsiano trawą oraz wykonano
schody terenowe z podjazdem z płyt betonowych. Zainstalowano 20 szt. lamp
z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia murów w części ul. Forteczna Północna
oraz w części południowej ul. Forteczna Południowa.
Wykonano makietę historyczną Strzelec
Krajeńskich dla niepełnosprawnych.
Zainstalowano monitoring w obrębię
ulic Forteczna Północna i Forteczna
Południowa
8
szt.
kamer
wraz
z oprzyrządowanie i włączeniem w istniejący
system miejskiego monitoringu. Dokonano
montażu elementów małej architektury – 20
szt. ławek, 20 szt. koszy na śmieci, 20 szt.
donic betonowych oraz 4 szt. bujaków dla dzieci. W ramach promocji projektu zakupiono 4 szt. słupy informacyjne oraz 4 tablice informacyjne. Wartość całkowita
projektu (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) ogółem: 1.649.090,65 zł, wydatki
kwalifikowane 1.649.090,65 zł, planowane dofinansowanie: 1.401.727,03 zł., wkład
gminy 247.363,62 zł.
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VII.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIE
PRZESTRZENNE

1. Gospodarka nieruchomościami
Zgodnie ustawą o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie
zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy.
Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2018 roku opierało się na Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzelce Krajeńskie na lata
2013-2018, było realizacją zasad określonych w Uchwale Nr XLV/358/13 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia
zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Nr XLII/236/18 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 stycznia 2018 r. określającą m.in.
wysokość bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych oraz realizacją Planu
zagospodarowania zasobem na lata 2018 – 2020, przyjętego Zarządzeniem
Nr 0050.37.2018 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 11 maja 2018 roku.
W 2018 roku ze zbycia nieruchomości osiągnięto dochody w wysokości
311.638 zł, co stanowi 62,33% planowanych dochodów. W przedstawionej analizie
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego uwzględniają tylko pierwsze opłaty
wniesione w 2018 roku przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Nie zostały
wzięte pod uwagę opłaty wpłacane w wyniku sprzedaży w latach poprzednich, dochody
odnoszą się konkretnie do realizacji zadań w 2018 r.
W poprzednim roku nie odnotowano wpływów z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości
wpływających wniosków. W tym obszarze także nie ujmowano dochodów
wynikających z przekształceń z lat poprzednich. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych
przedstawione dochody nie uwzględniają należności ze zbycia ratalnego w latach
poprzednich.
Wysokość osiągniętych dochodów ogółem z tytułu wykonywania prawa
własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania została podana
w informacji o stanie mienia komunalnego.
W okresie sprawozdawczym zbyto w trybie bezprzetargowym działkę rekreacyjną
w miejscowości Długie oraz działkę w miejscowości Lubicz w celu poprawienia
funkcjonalności nieruchomości przyległej, każdą za kwotę 2.000 zł.
Na własność prawo użytkowania wieczystego zbyto dwie działki w Długiem za
kwotę 42.600 zł oraz dwie działki w Strzelcach Kraj. – zbycie ratalne, pierwsza wpłata
ratalna w wysokości 1.065 zł.
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Kontynuowano sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, łącznie
sprzedano 8 lokali – 7 na terenie miasta i jeden lokal na terenie wiejskim.
Nie wykonano planu w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze
przetargu ze względu na brak zainteresowania kupnem. Natomiast zaplanowana
sprzedaż działek pod zabudowę w trybie przetargowym została wstrzymana do czasu
określenia kosztów uzbrojenia działek i wliczenia ich w cenę działki.
Zbycie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r., w zł

Wyszczególnienie
Pierwsze opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego – użytkowe i mieszkalne
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Sprzedaż razem:
w tym:
Sprzedaż bezprzetargowa - na
powiększenie, sprzedaż na własność
prawo użytkowania wieczystego
Sprzedaż działek - przetargi

Wykonanie
dochodów w
2018 r.
3.443,75

Plan
dochodów
na 2018 r.
-

%

-

0,00

5.000,00

-

311.638,00

500.000

62,33

47.665,00

20.000,00 238,33

0,00

180.000

0

Sprzedaż lokali w drodze przetargu.

0,00

100.000

0

Sprzedaż lokali na rzecz najemców:

263.973,00

- teren miasta 7 lokali
- teren wiejski 1 lokal

259.588,00
4.385,00

200.000 131,99

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 279 aktualizacji opłat z tytułu
użytkowania wieczystego. Wartość nieruchomości ustalana była na podstawie operatu
szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Aktualizację
przeprowadzono na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. 301 nieruchomości objętych było umowami
dzierżaw, w tym :
33 - z przeznaczeniem na handel, gastronomie i inne,
168 - z przeznaczeniem na cele rolne i ogrody,
100 - z przeznaczeniem pod garaże.
Przeważająca większość umów zawartych jest na czas nieoznaczony i sporządzonych
przed 2018 r.
W 2018 r. zawarto 4 nowe umowy, w tym trzy na cele rolne – pod ogrody, jedną
na cele handlowe oraz przedłużono 5 umów, w tym cztery pod garaże i jedną na cele
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rolne – pod ogrody. Negatywnie rozpatrywano wnioski w sprawie wydzierżawiania
nowych terenów pod zabudowę tymczasową.
W analizowanym okresie, wpłynęła kwota 2.855,88 zł tytułem opłaty adiacenckiej
po podziale, która obejmuje wpływy z wpłat ratalnych należności naliczonych z tego
tytułu w decyzjach z lat poprzednich.
Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na
wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzenia procedury wykupu
wynajmowanych lokali mieszkalnych i planowane były na kwotę 4.000 zł. W 2018
roku wpłynęła kwota w wysokości 1.537,50 zł.
W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 35.154 zł. Wydatki te obejmowały
między innymi: koszty operatów szacunkowych, wykonanie zleconych prac
geodezyjnych, ogłoszenia zamieszczane w prasie, koszty materiałów geodezyjnych
niezbędnych do przeprowadzenia procedury sprzedaży, opłaty wieczysto księgowe za
ujawnienie prawa własności – przejęcie rowów, opłaty za użytkowanie działki – ujęcie
wody w Wilanowie, opłaty za dzierżawę gruntów pod wybudowaną kanalizacją DługieStrzelce Krajeńskie oraz opłaty za dzierżawę działki pod przystanek w miejscowości
Puszczykowo. W stosunku do planu wydatków - 53.842,95 zł, wydatki zostały
wykonane w 65,3%.
Poniesiono wydatki z tytułu odszkodowania za przejęcie działek położonych
w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Przemysłowej/Gorzowskiej przejętych na mienie
komunalne z mocy prawa, wypłacono I i II ratę w wysokości łącznej 69.056,92 zł oraz
wypłacono I transzę należnej sumy tytułem rozliczenia nakładów poniesionych na
remont budynku przy stadionie – w wysokości 61.500,00 zł. Wydatki wykonano
w 99,7% w stosunku do planowanej kwoty 133.900 zł.
2. Planowanie przestrzenne
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie
i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych,
należy do zadań własnych gminy.
Planowanie przestrzenne na obszarach pozbawionych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego następuje na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu lub w przypadku inwestycji celu publicznego
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego, określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych, jednak studium nie jest aktem prawa miejscowego,
52

zatem nie może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych dotyczących
zagospodarowania terenu, stanowi jednak zbiór informacji ułatwiających prowadzenie
gospodarki przestrzennej. Aktualnie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie, podjęte Uchwałą
Nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj., 16 października 2014 r.
Na terenie Gminy obowiązują aktualnie 23 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

Uchwała zatwierdzająca

Publikacja

Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XXIV/204/2001 Rady Miejskiej
Lubuskiego
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca
Nr 64, poz. 515
2001 r.
z 27.08.2001 r.
Dz. U. Woj.
Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr XXIV/205/2001 Rady Miejskiej
Lubuskiego
przestrzennego - części dz. nr 1/122 obr.
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca
Nr 64, poz. 516
Licheń
2001 r.
z 27.08.2001r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XXIV/206/2001 Rady Miejskiej
przestrzennego - dz. nr 6/27 obr. Długie, dz.
Lubuskiego
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca
nr 249 obr. Sławno
Nr 64, poz. 517
2001 r.
z 27.08.2001 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XVII/110/2004 Rady Miejskiej
przestrzennego - w części obejmujący rejon
Lubuskiego
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja
Al. Wolności, ul. Wojska Polskiego, ul.
Nr 57, poz. 1011
2004 r.
Katedralnej, ul. Orzechowej
z 06.08.2004 r.
Dz. U. Woj.
Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr XVII/111/2004 Rady Miejskiej
Lubuskiego
przestrzennego terenów miejscowości
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja
Nr 57, poz. 1012
Długie
2004 r.
z 06.08.2004 r.
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XVII/112/2004 Rady Miejskiej Lubuskiego
Nr 57, poz. 1013
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja
Miejscowy plan zagospodarowania
z 06.08.2004 r.
2004 r.
przestrzennego terenów miejscowości
Dz. U. Woj.
Plan zmieniony Uchwałą nr XLV/253/18
Danków
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z Lubuskiego
poz. 1213
dnia 26 kwietnia 2018 r.
z 08.05.2018 r.
Dz. U. Woj.
Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr XVII/113/2004 Rady Miejskiej
Lubuskiego
przestrzennego terenów miejscowości
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja
Nr 57, poz. 1014
Danków
2004 r.
z 06.08.2004 r.
Dz. U. Woj.
Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr XLII/288/2009
Lubuskiego
przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej, Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr 83, poz. 1122
ul. Jedności Robotniczej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
z 29.07.2009 r.
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej
Lubuskiego Nr 10,
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia poz. 281 z 27.01.2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
2010 r.
Dz. U. Woj.
przestrzennego w rejonie ul. Słonecznej i ul.
Plan zmieniony Uchwałą nr XLV/252/18
Lubuskiego poz. 1212
Grodziskiej w Strzelce Kraj.
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z 08.05.2018 r.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - rejon ul. Orzechowej
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Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Ks. St.
Wyszyńskiego

Uchwała Nr LI/368/10 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca
2010 r.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. I Brygady
Saperów, ul. Cicha

Uchwała Nr LIII/390/10 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 maja
2010 r.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obr.
Licheń

Uchwała Nr LIII/391/10 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 maja
2010 r.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego – dot. uporządkowania
Uchwała Nr LIX/424/10 Rady Miejskiej
gospodarki ściekowej i przebiegu drogi
w Strzelcach Krajeńskich z dnia
dojazdowej dla potrzeb ośrodka
5 listopada 2010 r.
wypoczynkowego położonego nad jeziorem
Lipie w gminie Dobiegniew

Dz. U. Woj.
Lubuskiego
Nr 33, poz. 515
z 26.04.2010 r.
Dz. U. Woj.
Lubuskiego
Nr 63, poz. 882
z 02.07.2010 r.
Dz. U. Woj.
Lubuskiego
Nr 61, poz. 855
z 29.06.2010 r.
Dz. U. Woj.
Lubuskiego
Nr 2, poz. 76
z 12.01.2011 r.

Dz. U. Woj.
Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej
Lubuskiego
przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia
Nr 43, poz. 831
i ul. Zbigniewa Herberta w Strzelce Kraj. 2011 r.
z 08.04.2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej
przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul.
Lubuskiego
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 lutego
Wyzwolenia, ul. Okrężnej w m. Strzelce
Nr 35, poz. 711
2011 r.
Kraj.
z 21.03.2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej
przestrzennego w rejonie ul. Ks. St.
Lubuskiego
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 lutego
Wyszyńskiego, ul. Ks. J. Popiełuszki, ul.
Nr 35, poz. 712
2011 r.
P.C.K w m. Strzelce Kraj.
z 21.03.2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XII/94/11 Rady Miejskiej
przestrzennego – dla terenów w obrębie
Lubuskiego
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 6 lipca
geodezyjnym Brzoza, Wielisławice,
Nr 82, poz. 1645
2011 r.
Sokólsko, Bronowice, Lipie Góry, Licheń
z 01.08.2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XXX/229/12
przestrzennego - dla terenu położonego przy
Lubuskiego
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
drodze krajowej nr 22 w miejscowości
Nr 2069, poz. 1645
z dnia 27 września 2012 r.
Długie
z 08.11.2012 r.
Dz. U. Woj.
Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr IX/52/15
Lubuskiego
przestrzennego - dla terenu położonego w Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z 2015, poz. 1265
miejscowości Długie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
z 03.07.2015 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr XXIV/127/16
Dz. U. Woj.
przestrzennego - dla terenu położonego w Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Lubuskiego
rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej
z dnia 01 lipca 2016 r.
z 2016, poz. 1599
granicy miasta Strzelce Krajeńskie
z 15.07.2016 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XXVII/137/16
przestrzennego terenu w rejonie cmentarza
Lubuskiego
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
przy ul. Przemysłowej w Strzelcach
z 2016, poz. 1905
z dnia 22 września 2016 r.
Krajeńskich
z 26.09.2016 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XXVII/136/16
przestrzennego terenu w rejonie ulic
Lubuskiego
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Katedralnej, Północnej oraz Sienkiewicza w
z 2016, poz. 1904
z dnia 22 września 2016 r.
Strzelcach Krajeńskich
z 26.09.2016 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Dz. U. Woj.
Uchwała Nr XLV/251/18
przestrzennego terenu w rejonie al.
Lubuskiego
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Wolności i ul. ks. Stefana Wyszyńskiego w
z 2018, poz. 1211
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Strzelcach Krajeńskich
z 08.05.2018 r.
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W 2018 roku uchwalono trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie al. Wolności i ul.
Ks. Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach Krajeńskich, podjęty Uchwałą nr XLV/251/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Dokonano zamianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich, Uchwałą
nr XLV/252/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r.
oraz zamianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w miejscowości Danków, Uchwałą nr XLV/253/18 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Ponadto w 2018 roku podjęto trzy uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 w miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie - Uchwała XLIV/247/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r.,
 w miejscowości Lipie Góry w Gminie Strzelce Krajeńskie - Uchwała XLIV/248/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r.,
 dla terenu położonego pomiędzy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności
w Strzelcach Krajeńskich - Uchwała Nr XLVII/270/18 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 26 czerwca 2018 roku.
Gmina jest w posiadaniu dokumentacji geotechnicznej oraz projektu
koncepcyjnego z 2008r., które oceniały warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu
pod lokalizację nowego cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich przy
ul. Słonecznej. Z wyników badań wynikało, że teren pod pochówek nadawał się tylko
w części - zwierciadło wód gruntowych zalegało na głębokości 2,5 m.
W związku z tym, że obecny cmentarz przy ul. Cmentarnej jest już w 95%
zapełniony, a ostatnie badania geologiczne były przeprowadzone 10 lat temu, podjęto
decyzję o wykonaniu nowych. Przeprowadzono badania na podstawie których
opracowano opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego
ustalającą warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu.
Wyniki badań pokazały, że teren nie nadaje się pod lokalizacje cmentarza - mała
przepuszczalność gruntów, wysoka zawartość węglanu wapnia i szczególnie wysoko
położone zwierciadło wód gruntowych od 1,4 do 3,3 m pod powierzchnia terenu. W
związku z tym, podjęto działania typujące nową lokalizację terenów pod cmentarz.
Koszt dokumentacji wyniósł 14.760 zł.
W okresie sprawozdawczym łącznie wydano 116 decyzji dotyczących ustalenia
warunków zabudowy, w tym 1 odmowa ustalenia warunków zabudowy oraz 28 decyzji
dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W głównej mierze decyzje ustalenia warunków zabudowy dotyczyły lokalizacji
funkcji mieszkalnej jednorodzinnej - 86 decyzji, z czego 65 z nich dotyczyły lokalizacji
całkowicie nowej zabudowy. Zaledwie 3 decyzje dotyczyły zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej. Pozostałe decyzje dotyczyły funkcji:
 usługowej - usługi handlu, rekreacji, sportu,
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zagrodowej związanej z produkcją rolną,
pozostałe inne - lokalizacja parkingów, zbiorników na ścieki, drogi leśne,
lokalizacja balkonów i tarasów.

Decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły przede
wszystkim budowy infrastruktury technicznej, głównie sieci elektroenergetycznej oraz
oświetlenia drogowego - 17 decyzji oraz pojedyncze decyzje związane z budową sieci
gazowej i wodociągowej.
Zostały również wydane decyzje dotyczące budowy obiektów takich jak boisko
sportowe oraz przedszkole (tj. usługi oświaty i sportu), a także masztu na potrzeby
radiokomunikacji. W 2018 roku wydano również decyzje celu publicznego związane
z lokalizacją ciągu pieszego oraz modernizacją kotłowni ciepłowniczej (lokalizacja
fundamentów pod nowe wentylatory i urządzenia odpylające).
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
W klasyfikacji budżetowej wyróżnia się m.in. dział administracja publiczna oraz
dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa. W ramach tych obszarów podporządkowane są zadania m.in. związane
z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu oraz Samorządowego Centrum Obsługi
Placówek Oświatowych, współpracą z zagranicą, udzielaniem dotacji celowych lub
dofinansowaniem zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego, promocją Gminy, ochotniczą strażą pożarną, wypłatą diet dla radnych i
sołtysów oraz organizacją wyborów. W działach tych zaplanowano środki w wysokości
6.966.038,13 zł. Plan został wykonany w wysokości 6.423.647,06 zł, co stanowi 92,2%
w stosunku do planu.
1. Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego
Obszar obejmuje swoim zakresem organizację i funkcjonowanie Urzędu
Miejskiego, w tym trzy wymiary: strukturę organizacyjno – formalną, procedury
administracyjno – biurowe oraz komunikację wewnętrzną. Organizację wewnętrzną
i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 56 pracowników, w tym 11 osób na
stanowiska obsługi – do tej grupy pracowników wlicza się także opiekunów świetlic
wiejskich. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki, w 2018 roku zrealizowano
m.in. następujące zadania:














zapewniono odpowiednie warunki i materiały do pracy, w tym konserwację sprzętu,
naprawy i utrzymanie samochodów, remont i wyposażenie pomieszczeń, zakup
materiałów biurowych i drobnego sprzętu, itp.,
zapewniono sprawne działanie sprzętu komputerowego - zaktualizowano
oprogramowanie, odnowiono domeny, hosting serwisu internetowego, nadzór
autorski nad oprogramowaniem oraz zapewniono utrzymanie urządzeń
wielofunkcyjnych i zakupiono licencje i niezbędny sprzęt komputerowy,
dokonano modernizacji systemu monitoringu w budynku Urzędu,
podejmowano działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników
oraz ich profilaktycznej opieki zdrowotnej,
zapewniono obsługę prawną Urzędu i poradnictwo prawne dla mieszkańców,
organizowano spotkania, wyjazdy, narady oraz uroczystości, przestrzegano
realizację przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
dokonywano wypłat wynagrodzenia dla wykonawców i zleceniobiorców za
wykonane zadania w ramach umów cywilnoprawnych,
zapewniono dostęp do usług teleinformatycznych, pocztowych, kosztów
eksploatacji i sprzątania budynków, usługi bhp i bezpieczeństwem ppoż. oraz
ubezpieczeniem mienia gminnego itp.,
wykonywano zadania związane z obroną cywilną,
oraz zapewniono inne usługi i zakupy zapewniające bieżącą działalność Urzędu.
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Na realizację powyższych zadań wydatkowano blisko 852.500 zł.
W ramach zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne wykonano
rozbudowę systemu monitoringu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego,
zakupiono dyski do komputerów, program antywirusowy, zakupiono samochód
służbowy oraz urządzenia i sprzęt do elektronicznego systemu głosowania imiennego
oraz systemu elektronicznej transmisji video obrad sesji Rady Miejskiej. Na te cele
wydatkowano nieco ponad 135.000 zł.
W 2018 roku realizowano zadania w zakresie obsługi pracowników robót
publicznych. Wydatkowano środki na wynagrodzenia w ramach umów
cywilnoprawnych dla Zleceniobiorców oraz na zadania wykonywane przez tych
pracowników, głównie w zakresie prac porządkowych i wykaszania terenów zielonych
na terenie Gminy, prac remontowych i układania kostki chodnikowej. Zakupiono
materiały, sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania powyższych prac oraz
pokryto koszty badań lekarskich dla zatrudnianych pracowników. Wydatkowano kwotę
blisko 97.500 zł.
2. Współpraca z zagranicą
W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano kwotę w wysokości 34.091,42 zł
na organizację wyjazdów zagranicznych i wizyt w Strzelcach Kraj. Wydatki związane
były głównie z usługami tłumaczenia, konsumpcji, zakwaterowania, ubezpieczenia,
transportem oraz zakupu niezbędnego sprzętu do obsługi spotkań i upominków.
Kontakty zagraniczne z udziałem przedstawicieli z naszej Gminy:










w lutym ośmioosobowa delegacja brała udział w jubileuszu 10 rocznicy współpracy
pomiędzy Gminą Jammerbugt i Gminą Tornesch. Prowadzono rozmowy dotyczące
wznowienia współpracy szkół,
odbyło się noworoczne spotkanie członków strzeleckiego Oddziału dzieci Wojny
z partnerami z Fürstenwalde. W trakcie wizyty omawiano plany współdziałania
i kontakty na 2018 rok,
delegacja strzeleckiego Klubu Seniora, w kwietniu złożyła wizytę seniorom
w Angermünde, przywożąc z Domu Pomocy Społecznej z Templina łóżka dla osób
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy,
w kwietniu czteroosobowa delegacja z Gminy Jammerbugt oraz ośmioosobowa
delegacja z Tornesch odwiedziła Strzelce Krajeńskie. Okazją do spotkania był
jubileusz 25 lecia współpracy z Aabybro/Jammerbugt oraz 15 lecie współpracy
z Tornesch. Podczas oficjalnych rozmów w Urzędzie podkreślano rolę i potrzebę
kontynuacji i rozwoju współpracy. Wspominano wydarzenia i osoby, które
aktywnie pracowały w ramach obustronnych kontaktów. W czasie wizyty odsłonięto
„Drogowskaz do Miast Partnerskich”, zwiedzano Strzelce, złożono wizytę w Szkole
Podstawowej nr 1 oraz w nowej siedzibie Nadleśnictwa,
w maju, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedziła swych kolegów
z Gustav Bruhn w Angermünde,
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dziewięcioosobowa delegacja ze Strzelec Kraj. uczestniczyła w Berlinie
w konferencji dotyczącej poprawy życia seniorów i opieki nad seniorami
w Brandenburgii. Inicjatorem wizyty był Klub Seniora „Pogodny Uśmiech” i ich
partner z Angermünde/Uckermark,
wspólnie obchodzono Dzień Dziecka Wojny i 73 rocznicę zakończenia II Wojny
Światowej przez członków Stowarzyszenia Dzieci Wojny i ich partnerów ze
Związku Przesiedlonych z Fürstenwalde,
Strzelecki Ośrodek Kultury zorganizował Międzynarodowe Forum Kultury,
w którym uczestniczyła delegacja z Angermünde. Omawiano i prezentowano
dotychczasowy dorobek współpracy na terenie przygranicznym oraz możliwości
pozyskiwania dotacji na ten cel, projekt dofinansowany przez EPEV,
delegacja seniorów z partnerskiego miasta Angermünde uczestniczyła w projekcie
organizowanym przez Strzelecki Ośrodek Kultury „Dwa miasta - jedna wystawa”wystawa obrazująca historię współpracy Strzelec i Angermünde. Goście
uczestniczyli także w jubileuszu 10 lecia Grupy Paradoks, projekt dofinansowany
przez EPEV,
na zaproszenie władz miasta przybyły do Strzelec córki Karla-Heinza Klakowa.
Była to wizyta sentymentalna podczas której, rodzina zmarłego w 2017r. po raz
pierwszy poznawała miejsca związane z dzieciństwem ich taty. Panie uczestniczyły
także w Jarmarku Strzeleckim,
czteroosobowa delegacja z Angermünde uczestniczyła w Jarmarku Strzeleckim.
Pierwsza wizyta nowego burmistrza Angermünde była także okazją do poznania
miasta, omówienia dotychczasowej współpracy i potwierdzenia woli jej
kontynuacji. Jarmark Strzelecki to projekt dofinansowany przez EPEV,
w czerwcu, dziesięcioosobowa grupa strzeleckich seniorów z Klubu Seniora
„Pogodny Uśmiech” odwiedziła swych przyjaciół z V.dk Sozialverband K.V
Uckermark. Podczas wizyty poznawali atrakcje turystyczne powiatu,
delegacja ze Strzelec Kraj., wzięła udział w Tornesch w oficjalnym pożegnaniu
Rolanda Krügela, burmistrza tego miasta. Po 32 latach i 4 miesiącach przestał pełnić
funkcję burmistrza. Podczas wizyty rozmawiano z nowo wybraną burmistrz Sabine Kählert o kontynuacji i rozwoju naszej współpracy,
zaproszono na XII Międzynarodowy Turniej Klubów Seniora seniorów z miasta
partnerskiego z Niemiec,
w listopadzie, czteroosobowa delegacja przedstawicieli ze Strzelec uczestniczyła w
polsko – niemieckiej giełdzie partnerstwa,
w grudniu, w Strzelcach Kraj. gościła 10-osobowa grupa przyjaciół z Angermünde.
W trakcie Jarmarku Świątecznego, promowano wspólnie nagrane kolędy, dzielono
się opłatkiem i korzystano z wielu atrakcji jarmarku. Polscy i niemieccy seniorzy
odwiedzili Przedszkole Samorządowe nr 2 i Środowiskowy Dom Samopomocy.
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3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
Zgodnie z uchwałą XL/222/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce
Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
zrealizowano zadania związane z dofinansowaniem działalności stowarzyszeń
i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu współpracy ze
społecznościami lokalnymi, upowszechniania kultury oraz z zakresu ochrony zdrowia
i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
przeprowadzono otwarty konkurs ofert. W 2018 roku z zakresu współpracy ze
społecznościami lokalnymi i upowszechniania kultury udzielono dofinansowania
następującym organizacjom:
Wysokość dofinansowania, w zł

Nazwa
Stowarzyszenia/Organizacji
Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych „Gołębnik”
Stowarzyszenie Kresowiaków
Południowo-Wschodnich
Stowarzyszenie Sympatyków
Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna”
Stowarzyszenie Dzieci Wojny w
Polsce Łódź/ Oddział Strzelce
Kraj.
Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Nowogródzkiej

Chorągiew Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego,
Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Zielonogórsko – Gorzowskiej,
Koło Parafialne przy Parafii p.w.
św. Franciszka z Asyżu
w Strzelcach Krajeńskich
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Gorzów / Filia Strzelce
Krajeńskie
Stowarzyszenie AMAZONKI

Tytuł zadania
Wyjazd do Parku rozrywki
Organizacja imprezy wyjazdowej –
turystyczno rehabilitacyjnej
Warsztaty artystyczne

Kwota
dotacji
1.000
3.600
4.500

Wycieczka turystyczno – krajoznawcza:
Bieszczady

3.500

Organizacja rekreacji osób
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży,
organizacja imprez okolicznościowych,
podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, organizowanie wystaw

3.600

4.500
100 harcerskich iskier
1.500
Festyn z okazji odpustów parafialnych

Integracja społeczna i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wizytówką seniora
UTW Strzelce Krajeńskie 2018
Wyjazd rekreacyjno-rehabilitacyjny
„SPRAWNE AMAZONKI 2018”
Razem:

6.500

2.000
30.700
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Ponadto udzielono dotacji w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. tryb uproszczony, dla
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego
w Strzelcach Krajeńskich na zadanie „Wyjazd rekreacyjno – wypoczynkowy członków
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów „Bałtyk wita każdego emeryta” –
kwota dotacji – 3.000zł.
Łącznie udzielono dotacji dla 10 podmiotów na kwotę: 33.700zł.
W konkursie ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęły 4 oferty. Dotacje i ich rozliczenie:
Wysokość dotacji, w zł

Nazwa Stowarzyszenia/
Organizacji
Chorągiew Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego

Strzeleckie Stowarzyszenie
Wspierania Trzeźwości
„Apogeum” w Strzelcach
Krajeńskich
Stowarzyszenie „Ratajada –
Młodzież Przeciw
Uzależnieniom”
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Franciszka z Asyżu w
Strzelcach Krajeńskich

Kwota
dotacji

Wykorzystano
i rozliczono

Udział harcerskiego klubu
ratowniczego w
ogólnopolskich zawodach
ratowniczych ZHP

3.000

zwrot dotacji
3.000

Wspieranie działań ruchów
abstynenckich

2.000

2.000

2.500

zwrot dotacji
1.200

3.000

3.000

Tytuł zadania

Ratajada – młodzież w walce
z uzależnieniami i
patologiami społecznymi
Organizacja imprez
profilaktyczno –
edukacyjnych

W ramach pozakonkursowego trybu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i seniorami z Gminy Strzelce dofinansowano koszty transportu na trzy wyjazdy do
teatru do Gorzowa Wlkp.. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 1.250zł.
Współpraca pozafinansowa w ramach realizacji „Programu współpracy Gminy
Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi” w 2018r. obejmowała również
wsparcie lokalowe. Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich udostępniał nieodpłatnie
pomieszczenia na spotkania dla członków 10 stowarzyszeń - Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Związku Sybiraków, Koła Pszczelarzy, Chorągwi Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP, Stowarzyszenia
Kresowiaków Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenia „Amazonki” w Strzelcach
Krajeńskich, Stowarzyszenia Dzieci Wojny, Stowarzyszenia Miłośników Przyrody,
Kultury i Tradycji „Jarząbek”, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nowogródzkiej.
Współpraca następuje także na płaszczyźnie opiniowania projektów uchwałdotyczących stowarzyszeń i seniorów. W 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje
społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy
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Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w celu poznania opinii organizacji
pozarządowych dotyczących powyższego projektu Programu. Projekt dostępny był na
stronie internetowej Gminy www.strzelce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.strzelce.pl a także na tablicy ogłoszeniowej. Konsultacje zostały
przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii i uwag w sprawie zmian
w projekcie. Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń oraz uwag do przedstawionego
Programu.
Organizacje pozarządowe mają również możliwość współdziałania w pracach
komisji rozpatrującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert. Informacja o możliwości
zgłaszania kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje
uczestniczące w niniejszym konkursie, zamieszczona była w ogłoszeniu o konkursie.
Jednak stowarzyszenia nie wysunęły żadnego kandydata.
4. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami
W ramach zaplanowanych środków opłacono składkę członkowską za 2018 rok
na rzecz stowarzyszeń i organizacji, których członkiem jest Gmina Strzelce Kraj.:







Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – 5.000 zł,
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” –
7.000 zł,
Lubuskiej Organizacji Pracodawców – 600 zł.
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina - 15.543 zł,
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR - 3.000 zł,
Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami” - 8.713zł

Ponadto, roku 2018 zawarto cztery porozumienia: na dofinansowania uroczystej
inauguracji obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej w wysokości 300 zł,
dofinansowanie służb ponadnormatywnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie (dwa
porozumienia na łączną kwotę 4.855 zł oraz dofinansowania zakupu dwóch drukarek
sieciowych wraz z tonerami w wysokości 2.145 zł dla Komendy Powiatowej Policji
w Strzelcach Krajeńskich. Łączna kwota wynikająca z porozumień wyniosła 7.300 zł
5. Promocja
Promocja to system aktywnych działań zawierających elementy własnej
inicjatywy w stosunku do grup adresatów w celu wywołania ich pożądanych zachowań.
Celem promocji jest stworzenie atrakcyjnego wizerunku Gminy i zwiększenie
zainteresowania Gminą odbiorców, do których należą mieszkańcy gminy, podmioty
gospodarcze, instytucje, organizacje i mieszkańcy innych miast. Rozpowszechnianie
ofert i informacji w Gminie:
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zakupiono urządzenia fotograficzne: - dron DJI SPARK, materiały promocyjnoreklamowe, ekran projekcyjny, tuby do aktu erekcyjnego oraz flag państwowych,
znaczki pamiątkowe oraz świece dymne związane z obchodami 100-lecia
niepodległości,
poniesiono koszty modernizacji strony internetowej – zlecono wykonanie podstrony
dla inwestora,
opracowano i wydrukowano broszury turystyczno -promocyjno-reklamowe:
„Dawne muzeum w Strzelcach”, „Procesy o czary w Strzelcach” ,„Historia marki
Aral w Strzelcach Kraj”, „Rynek w Strzelcach”, „Podwodne atrakcje jeziora Lipie”
opłacono druk plakatów, ulotek i biletów na przedstawienie promocyjne pn. „Życie
Raz”,
dodrukowano mapę turystyczną „Miejski szlak historyczny” wersję polskojęzyczną,
wykonano baner związany z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości
oraz zamontowano na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 4, w tym poniesiono
koszty opracowania graficznego,
poniesiono koszty przygotowania tekstu i druku publikacji „Każdy miał wakacje”,
opłacono część kosztów realizacji promocyjnego teledysku zespołu Życie Raz,
wydrukowano kalendarz promocyjny na rok 2019,
opłacono koszty prezentacji Gminy na targach turystycznych ITB Berlin,
poniesiono koszty udziału osób i grup w wydarzeniach promocyjnych na terenie
kraju - wyjazdy na konkursy i prezentacje,
wydatkowano środki
na
współorganizację imprez promujących gminę:
Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego; spektaklu artystycznego w Strzeleckim
Ośrodku Kultury, konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej pt. "Scena dla
Ciebie"; warsztatów wokalnych dla chóru Cantus Decus oraz na organizację imprez:
„Jubileusz 10-lecia Zespołu Tańca Paradoks”, „Jarmark Strzelecki”, „Disco Długie
Festival 2018”, „Letnie Spotkania Kameralne”, koncert zespołu Akord w cerkwi
w Brzozie, konkurs Bożonarodzeniowy w Ogardach,
w Programie 1 Polskiego Radia pt. „Cztery Pory Roku” wyemitowano reportaż
w temacie - Historia miasta i jego legendy,
oprowadzano grupy młodzieży szkolnej po zabytkach miasta „Śladem
średniowiecznych zabytków Strzelec”.
Łącznie na ofertę promocyjną wydatkowano środki w wysokości 143.823,65 zł.
6. Organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych

W 2018 roku wykonywano zadania związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października
2018 r. Na ten cel otrzymaliśmy środki z Krajowego Biura Wyborczego, które mają
charakter dotacji na zadania zlecone gminom. W ramach otrzymanych środków
dokonaliśmy sporządzenia i aktualizacji spisów wyborców, wypłaty diet dla członków
komisji wyborczych, wypłaty wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego. Urząd był
odpowiedzialny za dostarczenie niezbędnego wyposażenia i przygotowanie do
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głosowania 11 lokali wyborczych. Ponadto, zapewniliśmy obsługę administracyjno –
biurową urzędnika wyborczego, komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną.
Zabezpieczono druki, obwieszczenia i materiały biurowe. Łącznie na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów samorządowych wykorzystano dotację w wysokości blisko
113.500 zł.
7. Ochotnicze straże pożarne
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 7 stowarzyszeń Ochotniczych Straży
Pożarnych: Bronowice, Bobrówko, Buszów, Lipie Góry, Ogardy, Tuczno, Pielice,
w tym 6 działa aktywnie oprócz Pielic - brak szkoleń i badań lekarskich. Jednostka
OSP Bronowice działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ma na
wyposażeniu 5 samochodów pożarniczych, a pozostałe jednostki mają do dyspozycji po
1 samochodzie pożarniczym.
Kwota wydatkowana na działalność jednostek OSP w 2018r. wyniosła 239.812,59 zł. W ramach tych środków wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent
w wysokości 32.106 zł za udział w 184 akcjach ratowniczo-gaśniczych w oraz za
udział w 25 szkoleniach organizowanych przez Komendę PSP w Strzelcach
Krajeńskich. Wypłacono wynagrodzenie dla Komendanta Miejsko-Gminnego OSP oraz
9 kierowcom z jednostek OSP za dyspozycyjność do wyjazdu do akcji ratowniczogaśniczych i utrzymanie samochodów i sprzętu w gotowości w łącznej kwocie
37.956 zł. Opłacono 78 strażakom ochotnikom przeprowadzenie badań lekarskich 5.610 zł.
Na bieżące i drobne remonty samochodów ppoż. wydatkowano kwotę
12.554,85 zł. Na opłaty za zużycie energii elektryczne w budynkach remiz zapłacono
26.212,15 zł. Opłata z pozostałe usługi na rzecz OSP wyniosła 28.979,16 zł, ramach
tych środków opłacono badania techniczne i okresowe samochodów i sprzętu ppoż.,
legalizację sprzętu, badania urządzeń, przeglądy i pomiary sprzętów, przyłącze
energetyczne do remizy w Pielicach. W ramach różnych opłat i składek wydano 11.568
zł na polisy ubezpieczeniowe strażaków, samochodów i sprzętu. Na zakup materiałów i
wyposażenia wydatkowano 82.590,70 zł, w tym otrzymaną dotację z Funduszy
Sprawiedliwości 33.590,70 zł. W ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości
zakupiono :




3 szt. defibrylatorów z kluczem pediatrycznym – OSP Bronowice, Ogardy, Lipie
Góry,
3 szt. zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 – OSP Bobrówko, Buszów,
Ogardy,
2 szt. agregaty prądotwórcze HONDA – OSP Bobrówko, Tuczno.

W zabezpieczonych środkach na zakupy i wyposażenie do jednostki OSP Bronowice
zakupiono sprzęt za kwotę 4502,16 zł, do OSP Lipie Góry za kwotę 5.379 zł, do OSP
Buszów za kwotę 580 zł, do OSP Ogardy za kwotę 3.000 zł. W OSP Bobrówko za
kwotę 9.067,46 zł kontynuowano remont remizy. Ponadto, dokonywano opłat za
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zakupione paliwo, oleje i akcesoria do samochodów i urządzeń ppoż., bieżące remonty
remiz, nagrody na konkursy strażackie, zawody gminne i powiatowe OSP itp.
Jednostka OSP Bronowice otrzymała dotację w wysokości 1715,00 zł na zakup sprzętu
ppoż.
Po zalaniu wodą budynku OSP w Lipich Górach w 2018 r. za kwotę 5.000 zł
przeprowadzono oczyszczenie ścian przy posadzce, impregnowanie środkiem
grzybobójczym, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń garażowych OSP.
8. Zamówienia publiczne
W 2018 roku udzielono 20 zamówień publicznych, których wartość przekraczała
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO.


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II”: część I - roboty i prace konserwatorskie
przy średniowiecznych murach miejskich oraz remont baszty 3/7 wraz z remontem
murów między basztami 3/6 i 3/7 i odtworzenie przejścia między basztami 3/5 i ¾ oraz
budowa traktu spacerowego ul. forteczna – południowa, część II - przebudowa drogi ul
forteczna – północna w zakresie budowy ciągu pieszego z kostki kamiennej i płyt
betonowych. Cena - 358.840,10 zł brutto.
”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II”, część I - roboty i prace konserwatorskie
przy średniowiecznych murach miejskich oraz remont baszty 3/7 wraz z remontem
murów między basztami 3/6 i 3/7 i odtworzenie przejścia między basztami 3/5 i 3/4.
Cena – 290.315,03 zł brutto
”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II”, część II - budowa traktu spacerowego
na ul. forteczna - południowa. Cena – 363.526,51 zł brutto.
Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach: Kalinowa, Jesionowa, PCK,
Orzechowa, Księżycowa, Gwiaździsta, Ogrodowa w Strzelcach Krajeńskich”. Cena –
368.508,00 zł brutto.
„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowice”. Cena –
238.833,87 zł brutto.
„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”,
część I - „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Strzelcach Krajeńskich”. Cena –
851.769,06 zł brutto.
Część II - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ogardach”
Cena – 1.062.920,76 zł brutto + 15.999,68 zł brutto - na roboty dodatkowe związane
z wykonaniem odwodnieniowego systemu rynnowego odprowadzającego wody
opadowe z połaci dachowej.
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„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, część I - naprawa
nawierzchni bitumicznej (naprawy cząstkowe) – 138.006 zł brutto. Część II – remont
cząstkowy dróg gminnych nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu
Patcher” – 42.066 zł brutto.
„Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie
równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w
Strzelcach Krajeńskich”, część I - zagospodarowanie terenów nad jeziorem klasztorne
górne w strzelcach krajeńskich. Cena – 1.129.879,36 zł brutto.
Część I, zagospodarowanie terenów nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach
Krajeńskich
- nawierzchnie chodnikowe z desek kompozytowych. Cena –
1.175.608,59 zł brutto.
Część III, przebudowa fragmentu ciągu pieszego wokół jeziora klasztorne górne
w strzelcach krajeńskich. Cena – 330.807,23 zł brutto.
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej
na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”. Cena brutto 243.540 zł.
„Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce
Krajeńskie”. Cena – 88.847,70 zł brutto.


Przetarg nieograniczony na usługi.

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad
prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Wsparcie działań w zakresie
ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystycznorekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górnym w Strzelcach Krajeńskich”. Cena 19 680 zł brutto.
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie
2018/2019”. Cena dobowego utrzymania 1 km dróg gminnych w IV standardzie
59,40 zł brutto, cena dobowego utrzymania 1 km dróg gminnych w V standardzie
56,16 zł brutto. Umowa realizowana według wymienionych stawek maksymalnie do
kwoty 200.000 zł brutto.
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.865.000 zł, z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie
w wysokości 460.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł. Koszt kredytu 528.256,66 zł.
Stała marża Wykonawcy wynosząca 0,68%.


Przetarg nieograniczony - dostawy

Część I – dostawa wraz z montażem i instalacją 10szt. lamp oświetleniowych
fotowoltaicznych na działce nr 639 w Strzelcach Kraj. w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych
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i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem
Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”. Cena – 117.342 zł brutto. Część II –
dostawa wraz z montażem i instalacją 20 szt. lamp oświetleniowych z modułem
fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych w części ul.
Forteczna Północna oraz w części ul. Forteczna Południowa w Strzelcach Kraj.
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II”.
Cena 378.840 zł brutto.


Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane.

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzelce Krajeńskie w zakresie
zabudowy linii kablowej oświetleniowej kablem YAKY, montażu słupów
oświetleniowych stalowych, montażu opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem na
słupach stalowych oraz wykonanie projektów i obsługi geodezyjnej”. Cena –
258.342,95 zł brutto.
„Zagospodarowanie terenu nabrzeża Jeziora Górnego w Strzelcach Kraj.- budowa
elementów instalacji sanitarnej”. Cena – 111.000 zł brutto.
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na Publiczny Dom Opieki
Społecznej – Środowiskowy dom samopomocy wraz z niezbędną przebudową. Etap II
ocieplenie elewacji”. Cena – 219.090,90 zł brutto.


Zamówienie z wolnej ręki na usługi.

„Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie
Gminy Strzelce Krajeńskie, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA
Oświetlenie Sp. z o.o. oraz Gminy Strzelce Krajeńskie”. Cena – 357.315,39 zł brutto.


Zamówienia udzielane w oparciu o regulamin udzielania zmówień publicznych
obowiązujący u zamawiającego - zapytania ofertowe na dostawę.

„Dostawę elementów małej architektury w ramach projektu: „Rewitalizacja Strzelec
Krajeńskich – etap II” , część I zamówienia obejmuje dostawę ławek, koszy i donic –
cena 41.574 zł brutto. Część II obejmuje dostawę bujaków - cena 4.378,80 zł brutto.
Zakup i dostawa wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Strzelce Krajeńskie w ramach środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu ratownictwa medycznego – cena 28 026 zł
brutto, oraz dostawę agregatów prądotwórczych - cena – 5.904 zł


Zamówienia udzielane w oparciu o regulamin udzielania zmówień publicznych zapytania ofertowe na usługi

„Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku” . Cena brutto – 119.059,65 zł
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Liczba i wartość postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia powyżej 30 000 EURO, w zł

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej
Przetarg
nieograniczony
Zamówienie
z wolnej ręki
Zapytanie ofertowe
Razem:

Roboty budowlane
Liczba
Wartość
ogółem

Dostawy
Liczba
Wartość
ogółem

Usługi
Liczba
Wartość
ogółem

9

6.699.467,89

1

496.182

3

747.936,66

3

588.433,85

0

-

1

357.315,39

0

-

2

79.882,80

1

119.059,65

12

7.287.901,74

3

576.064,80

5

1.224.311,70

9. Prace społecznie użyteczne i kara ograniczenia wolności
W obowiązującym systemie prawnym jednostkom samorządu terytorialnego
oraz podmiotom działającym na ich terenie powierzone zostało tworzenie warunków
i miejsc do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach
kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych. Burmistrz zobowiązany
jest do wyznaczenia podmiotów gospodarczych, które będą zobowiązane przyjąć
skazanego skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania
pracy. Burmistrz wyznacza podmioty, w których jest wykonywana kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna. Podmioty wyznaczone na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie, to: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj., Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.,
Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP oraz sołectwa.
Podmioty są zobowiązane przyjąć skazanego skierowanego przez sądowego
kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, wyznaczają osoby odpowiedzialne
za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych. W 2018 r. zgłosiło się 61 osób
w celu wykonania kary ograniczenia wolności. 20 osób kontynuowało wykonanie kary
ograniczenia wolności z 2017 r.
10. Ewidencja ludności, dowody osobiste i Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie
Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców,
prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Ewidencja ludności w ramach
wykonywanych zadań w 2018r. udostępniła 935 danych z rejestru mieszkańców,
wydała 325 zaświadczeń z rejestru mieszkańców, wydano 43 decyzje o wpisaniu do
rejestru wyborców, 29 decyzji w sprawach meldunkowych, dokonano 856 zameldowań
i wymeldowań na pobyt stały i czasowy, 116 osobom nadano nr PESEL, usunięto
955 niezgodności w aplikacji ŹRÓDŁO.
Zakres danych osób uprawnionych do posiadania dowodu osobistego gromadzony
jest w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO). RDO jest rejestrem centralnym
prowadzonym w formie elektronicznej. W 2018 r. wydano 1.922 dowodów osobistych,
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unieważniono 261 dowodów w RDO, wydano 159 zaświadczeń o unieważnieniu
dowodu osobistego, oraz udostępniono dane z RDO dla 11 wnioskujących podmiotów
i potwierdzono 19 kserokopii dowodu osobistego za zgodność z oryginałem.
Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania dotyczące rejestracji stanu cywilnego,
zmiany imienia i nazwiska oraz czynności polegających na wymianie informacji
pomiędzy współpracującymi podmiotami w ramach wymienionych zadań i obrotu
międzynarodowego dokumentów dotyczących stanu cywilnego.
Szereg zdarzeń w życiu każdego człowieka ma bezpośredni wpływ na jego
sytuację prawną. Najbardziej naturalne z tych zdarzeń takie jak urodzenie, małżeństwo
czy zgon kształtują stan cywilny osoby. Aby zdarzenie stanu cywilnego, które zaistniało
za granicą było również odnotowane w polskich urzędach należy je tam zarejestrować.
Zarejestrowanie takiego zdarzenia, wpisanie go do polskich ksiąg stanu cywilnego
i wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego jego zaistnienie jest
umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego.
W roku 2018 sporządzono 28 aktów urodzenia (wszystkie akty umiejscawiane –
urodzenia za granicą ), 99 aktów małżeństwa (15 aktów umiejscawianych ), 65 aktów
zgonu ( 1 akt umiejscawiany z zagranicy). Wydano 41 zaświadczeń do zawarcia ślubu
konkordatowego, 8 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za
granicą. Przyjęto 83 zapewnienia do zawarcia małżeństwa. Dokonano 64 uzupełnienia
lub sprostowania aktów stanu cywilnego. Wydano 8 decyzji w sprawie zmiany imienia
lub nazwiska, 1678 odpisów z akt stanu cywilnego oraz 13 par małżeńskich zostało
uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
11. Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Do podstawowych zadań Samorządowego Centrum Obsługi Placówek
Oświatowych należy prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych i żłobka
zapewniając obsługę administracyjno - organizacyjną oraz finansowo-rachunkową.
Poza tym, Centrum Obsługi realizacje zadania przewidziane dla gminy jako organu
prowadzącego m.in. zakresie:
 prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
 prowadzenia działań z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli
emerytów,
 prowadzenia i koordynowania działań w ramach systemu informacji oświatowej,
 udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu
oświaty oraz kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby
dziecięce oraz kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 nadzoru nad żłobkiem i klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki,
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prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształceniem
jednostek obsługiwanych,
planowania sieci i obwodów szkół i przedszkoli,
organizacji dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych, do placówek
oświatowych;
prowadzenia spraw z zakresu kontroli obowiązku nauki,
koordynowania i nadzorowania przebiegu rekrutacji dzieci do placówek
oświatowych,
weryfikacji projektów arkuszy organizacji szkół i przedszkoli pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
obsługi administracyjna i organizacyjni postępowań egzaminacyjnych na stopień
nauczyciela mianowanego,
prowadzenia spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora,
wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w jednostkach obsługiwanych,
prowadzenia spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej,
Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Strzelec Krajeńskich,
prowadzenia spraw dotyczących dofinansowania pracodawców w zakresie
kształcenia pracowników młodocianych,
prowadzenia rejestru niepublicznych jednostek systemu oświaty,
zapewnienia warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
wykonywania remontów obiektów jednostek obsługiwanych oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie,
wyposażenia jednostek obsługiwanych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny
do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczoprofilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań
statutowych,
wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
dyrektora jednostki obsługiwanej,
obsługi zadania polegającego na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych.

Na organizację i funkcjonowanie Samorządowego Centrum Obsługi Placówek
Oświatowych zaplanowano środki w wysokości 769.250 zł. Plan wykonano
w wysokości 770.918,59 zł, co stanowi 96,81% w stosunku do planu.
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IX.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Sieć placówek oświatowych


Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich - z obwodem dla uczniów
mieszkających w południowej części Strzelec Krajeńskich (od ulicy Gorzowskiej
i Bolesława Chrobrego) oraz miejscowościach Ciecierzyn, Chwytowo, Długie,
Gardzko, Golczewice, Licheń, Sidłów,



Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich - z obwodem dla uczniów
zamieszkałych w północnej części miasta (wzdłuż ulicy Gorzowskiej i Bolesława
Chrobrego) oraz miejscowościach Strzelce Klasztorne, Brzoza, Czyżewo, Małe
Osiedle, Piastowo, Przyłęg, Sławno, Wełmin,



Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku z oddziałem rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Szkoła swym obwodem obejmuje
uczniów mieszkających w Bobrówku, Buszewku, Buszowie, Dankowie,
Macharach, Sokólsku, Śródlesiu i Żabicku,



Szkoła Podstawowa w Ogardach z oddziałem przedszkolnym, w którym
funkcjonują: oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz
oddział dla dzieci 3- i 4- letnich. Szkoła swym obwodem obejmuje uczniów
mieszkających w Ogardach, Ogardzkim Młynie, Gilowie, Lipich Górach i Pielicach,



Szkoła Podstawowa w Tucznie - przy szkole prowadzony jest oddział przedszkolny,
w którym funkcjonują również dwa oddziały – rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego oraz dzieci 3 i 4 - letnich. Szkoła swym obwodem
obejmuje uczniów mieszkających w Tucznie, Lubiczu i Tuczenku,



Przedszkole Samorządowe Nr 1 i Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich - obejmujące
edukacją przedszkolną dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia ze Strzelec Krajeńskich
oraz dzieci zamieszkałe w miejscowościach z na terenie Gminy Strzelec
Krajeńskich,



Szkoła Podstawowa w Wielisławicach z oddziałem rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego, prowadzona przez Stowarzyszenie Pracowników
Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wielkopolskim. W obwodzie szkoły
mieszkają uczniowie z miejscowości Wielisławice, Bronowice, Puszczykowo i
Wilanów,



Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Strzelcach Krajeńskich, prowadzone przez Starostwo Powiatowe,
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Punkt Przedszkolny przy „Klubie Malucha” w Strzelcach Krajeńskich prowadzony
przez osobę fizyczną, spełniający wszystkie funkcje placówki publicznej.
2. Przedszkola

W roku 2018 na terenie gminy funkcjonowało 17 oddziałów zorganizowanych
w dwóch przedszkolach samorządowych:






w Przedszkolu Samorządowym nr 1 – 12 oddziałów,
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 – 5 oddziałów,
6 oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie wiejskim, po 2 w szkołach
w Ogardach i Tucznie oraz po 1 oddziale w szkołach w Bobrówku i Wielisławicach,
Przedszkole specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Strzelcach Krajeńskich,
1 oddział w punkcie przedszkolnym w „Klubie Malucha” w Strzelcach Krajeńskich.
Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, stan na 30.09.2018 SIO

Rok urodzenia

Łącznie w placówkach

2016

4

2015

75

2014

135

2013

166

2012

171

2011

9

Ogółem

560

Rekrutacja dzieci do przedszkoli przeprowadzana była zgodnie z zasadą
powszechnej dostępności. Czas pracy przedszkoli dostosowano do potrzeb rodziców
dzieci uczęszczających do tych placówek.
W ramach godzin zajęć dodatkowych realizowanych poza 5-godzinną
podstawą programową, w przedszkolach prowadzone były zajęcia umuzykalniające,
zajęcia edukacji teatralnej i zajęcia literacko-plastyczne. Opiekę wychowawczą
i dydaktyczną w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punkcie
przedszkolnym sprawowali nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje oraz
nauczyciele specjaliści z zakresu logopedii. Dzieci korzystały również z pomocy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich.
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3. Szkoły podstawowe
Obowiązek szkolny w ubiegłym roku rozpoczęły dzieci urodzone w 2011 roku tj.
dzieci siedmioletnie. We wrześniu do klas I w całej Gminie poszło 147 uczniów.
Uczniowie w szkołach podstawowych, stan na 30.09.2018 SIO

Szkoła

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Szkoła Podstawowa
w Bobrówku
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
Szkoła Podstawowa
nr 1w Strzelcach
Krajeńskich
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Strzelcach
Krajeńskich
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
Ogółem:

8

Liczba uczniów w oddziałach

99

kl.
I
8

kl.
II
9

kl.
III
8

kl.
IV
18

kl.
V
18

kl.
VI
12

kl.
VII
13

kl.
VIII
13

8

89

3

7

9

11

19

16

13

11

25

536

71

67

37

100

107

113

17

24

25

484

49

52

-

91

78

-

84

130

8

83

10

8

7

14

7

14

15

8

8

64

6

7

7

17

10

5

6

6

82

1355

147

150

68

251

239

160

148

192

Realizacja obowiązku szkolnego, stan na 31.03.2018 SIO
Liczba uczniów spełniających obowiązek szkolny

Szkoła

Szkoła Podstawowa
w Bobrówku
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
Szkoła Podstawowa
nr 1w Strzelcach
Krajeńskich
Szkoła Podstawowa
nr 2 i oddziały
gimnazjum w
Strzelcach Krajeńskich
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
Ogółem:

Liczba
uczniów
podlegających
obowiązkowi
szkolnemu

w szkole
obwodowej

w innej
szkole

poza
szkołą za
zgodą
dyrektora

za
granicą

realizacja
programu
w ORW

Liczba uczniów
niespełniających
obowiązku
szkolnego
z innej
przyczyny

odroczeni

122

94

28

-

-

-

-

-

131

87

44

-

-

-

-

-

685

591

86

1

-

4

-

3

724

442

279

-

-

-

3

-

84

66

15

-

3

-

-

-

59

58

1

-

-

-

-

-

1805

1338

453

1

3

4

3

3
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We wszystkich szkołach podstawowych zatrudnieni byli nauczyciele posiadający
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć w danego
typu placówce, włączając w to nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Szkoły realizowały zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby
i zainteresowania uczniów. W placówkach funkcjonowały pracownie komputerowe
z szerokopasmowym dostępem do Internetu oraz biblioteka i świetlica szkolna,
zapewniono też dożywianie w formie jednodaniowych obiadów lub drugich śniadań.
Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych ze świetlicy szkolnej skorzystało 594
uczniów, a z posiłku 430 uczniów. Szkoły umożliwiały również uczniom uzyskanie
karty rowerowej – w ubiegłym roku szkolnym uzyskało ją 97 uczniów klas IV.
W szkołach zapewniona była nauka religii katolickiej i etyki oraz zajęcia z wychowania
do życia w rodzinie.
W roku szkolnym 2017/2018 do gimnazjum uczęszczało 326 uczniów uczących
się w 15 oddziałach, w tym 1 oddział sportowy w klasie II liczący 23 uczniów oraz 40
uczniów uczących się w 2 oddziałach przysposabiających do pracy.
Realizacja obowiązku szkolnego w oddziałach gimnazjum, stan na 31.03.2018 SIO

Liczba uczniów
podlegających
obowiązkowi szkolnemu
306

Liczba uczniów spełniających obowiązek szkolny
w szkole
w innej
niespełniający obowiązku
obwodowej
szkole
z innej przyczyny
288
15
3

Uczniowie w oddziałach w gimnazjum, stan na 31.03.2018 SIO

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

13
2„P”

286
40

kl. II
71)
1

15

326

8

1)

Liczba uczniów w oddziałach
uczniowie
kl. III
uczniowie
157
6
129
18
1
22
Ogółem:
175
7
151

1) - w tym oddział sportowy liczący 23 uczniów
„P” – oddziały przysposabiające do pracy

Według stanu na 30.09.2018 r. w szkole pozostały tylko klasy trzecie gimnazjum
liczące łącznie175 uczniów W ubiegłym roku szkolnym w oddziałach klas II i III
gimnazjum zatrudnieni byli nauczyciele, dla których w większości podstawowym
miejscem zatrudnienia była Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich.
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Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu zawodowego, osoby *

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 2
w Strzelcach Krajeńskich
Przedszkole
Samorządowe nr 1
w Strzelcach Krajeńskich
Szkoła Podstawowa
w Bobrówku
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
Szkoła Podstawowa nr 1
w Strzelcach Krajeńskich
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Strzelcach
Krajeńskich
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
Punkt Przedszkolny
w Strzelcach Krajeńskich
Ogółem:

Liczba nauczycieli
Stażysta
/bez
stopnia

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Ogółem

-

6

2

5

13

-

9

11

8

28

2

8

1

10

21

3

3

7

11

24

5

8

11

33

57

3

12

14

40

69

1

3

3

9

16

4

6

4

3

17

1

-

-

-

-

19

55

53

119

246

Nauczyciele według kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego, osoby *

Stopień awansu zawodowego

Rodzaj kwalifikacji

Tytuł zawodowy
magistra
z przygotowaniem
pedagogicznym
Tytuł zawodowy
magistra bez
przygotowania
pedagogicznego, tytuł
zawodowy
licencjata/inżyniera z
przygotowaniem
pedagogicznym
Pozostałe kwalifikacje
Ogółem:

Stażysta/
bez
stopnia

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Ogółem

12

45

51

116

224

5

10

2

3

20

2

-

-

-

2

19

55

53

119

246

*)

ogólna liczba nauczycieli uwzględnia wszystkich nauczycieli, w tym
zatrudnionych jednocześnie w kilku szkołach w pełnym i niepełnym wymiarze
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4. Poziom nauczania
Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach od 18 do 20 kwietnia
2018 roku. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do
niego, napisali egzamin w terminie 4 - 6 czerwca 2018 r.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej –
humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz z języka polskiego, a w części drugiej – matematycznoprzyrodniczej – zadania
z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki
i geografii oraz z matematyki.
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali
zadania z wybranego języka nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziome
podstawowym i rozszerzonym.
Do egzaminu przystąpiło 144 uczniów w części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej, z języka angielskiego 91 uczniów na poziomie podstawowym
i 61uczniów na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z języka niemieckiego 51
uczniów na poziomie podstawowym i 44 uczniów na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.
Egzamin gimnazjalny rok szk. 2017/2018, średnie wyniki procentowe

Poszczególne części egzaminu
- maksymalna liczba
punktów

Średni
wynik
szkoły

Średni
wynik
powiatu

Średni wynik
województwa

Średni
wynik
okręgu

Średni
wynik
kraju

Język polski

58,12

62,33

64,94

65,51

68

Historia i wos

52,39

53,56

56,63

57,29

59

Przedmioty przyrodnicze

49,82

50,68

53,73

54,35

56

Matematyka

38,88

44,24

48,71

49,68

52

Język niemiecki
poziom podstawowy - 40
Język niemiecki
poziom rozszerzony - 40
Język angielski
poziom podstawowy - 40
Język angielski
poziom rozszerzony - 40

49,59

53,02

54,44

51,61

52

31,55

32,72

36,63

37,22

42

63,71

58,56

65,94

66,47

68

55,85

51,77

53,31

51,29

52

W roku ubiegłym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz dzieci
objęte wychowaniem przedszkolnym odnosiły sukcesy w konkursach przedmiotowych,
tematycznych i sportowych zarówno na szczeblu gminy, powiatu czy województwa, jak
również we współzawodnictwie o szerszym zasięgu. Szczególną rangę mają konkursy
przedmiotowe organizowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. W ubiegłym roku
szkolnym osiągnięcia w nich miały:
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, oddziały gimnazjum –
laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki, historii,
geografii i chemii, finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych z języka
polskiego, geografii i fizyki,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich – laureat wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego

W organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska Lubuskiej
Olimpiadzie Młodzieży Szkoła Podstawowa nr 2 w klasyfikacji rocznej zajęła IV
miejsce.
W roku szkolnym 2017/2018 szkoły i przedszkola sukcesywnie uzupełniały
i poszerzały bazę pomocy dydaktycznych przeznaczonych do pracy z dziećmi
i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia rewalidacyjne,
rewalidacyjno-wychowawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z
elementami socjoterapii prowadzili nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do ich
realizacji. Nauczyciele uczestniczyli także w wielu różnych formach doskonalenia
zawodowego
z tego obszaru, uzyskując dodatkowe kwalifikacje, jak również
poszerzając swoje uprawnienia: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z zakresu
pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, terapii
logopedycznej. Ponadto doskonalili swój warsztat pracy, uczestnicząc w corocznych
szkoleniach
organizowanych
przez
Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną
w Strzelcach Krajeńskich, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. i inne
specjalistyczne ośrodki. Ogółem z zajęć specjalistycznych i innych zajęć skorzystało
łącznie 189 uczniów.
5. Awans zawodowy, doskonalenie zawodowe nauczycieli
W okresie sprawozdawczym nauczyciele wszystkich placówek uczestniczyli
w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego: studiach podyplomowych
i kursach dających dodatkowe kwalifikacje wynikające z potrzeb danej placówki,
warsztatach, szkoleniach zarówno indywidualnych, jak również organizowanych dla
wszystkich nauczycieli w danej placówce.
We wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce
Krajeńskie kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela uzyskało:
 stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – 4 nauczycieli,
 stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 8 nauczyciel,
 stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 4 nauczycieli.
Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz za wzorową pracę na rzecz oświaty gminnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
przyznane były nagrody burmistrza i nagrody dyrektorów szkół. Nagrody Burmistrza
Strzelec Krajeńskich otrzymało 18 nauczycieli i pracowników oświaty, a nagrody
dyrektora szkoły 82 nauczycieli i pracowników.
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6. Dowożenie uczniów do szkół
Organizacja sieci publicznych szkół w gminie Strzelce Krajeńskie umożliwia
wszystkim uczniom spełnianie obowiązku szkolnego. Gmina zapewnia bezpłatny
transport i opiekę w czasie przewozu wszystkim uczniom mieszkającym w obwodzie
danej szkoły, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku
uczniów klas I – IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów klas V i VIII
szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. Gmina zapewnia również bezpłatny
transport i opiekę w czasie przewozu dzieciom realizującym obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego.
Dowożenie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, stan na 31.03.2018 SIO

Szkoła/Przedszkole
Szkoła Podstawowa
w Bobrówku
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
Przedszkole Samorządowe nr 1
w Strzelcach Krajeńskich
Ogółem:

Liczba dzieci
dowożonych
8

Odległość od szkoły /przedszkola
w obwodzie
3 – 5 km
> 5 km
8
-

9

9

-

7

7

-

6

6

-

30

30

-

60

60

-

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, stan na 30.09.2018 SIO

Szkoła

Liczba uczniów
dowożonych
25

Szkoła Podstawowa
w Bobrówku
Szkoła Podstawowa
w Ogardach
Szkoła Podstawowa
w Tucznie
Szkoła Podstawowa nr 1
w Strzelcach Krajeńskich
Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzelcach Krajeńskich
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach

Ogółem:

Odległość od szkoły obwodowej
3 – 5 km
> 5 km
21
4

50

16

34

35

35

-

78

58

20

20

10

8

4

4

-

212

152

60

Dowożenie uczniów do oddziałów gimnazjum, stan na 30.09.2018 SIO

Liczba uczniów
175

Liczba uczniów
dowożonych
68

4 – 5 km
15

Odległość od szkoły
>5 do 10 km
38

>10 km
15
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Usługi transportowe realizowane przez przewoźników wyłonionych w trybie
przetargu nieograniczonego zapewniały dowóz uczniów do publicznych szkół
podstawowych, gimnazjum oraz dzieci do przedszkola w Strzelcach Krajeńskich
i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach wiejskich a także dowóz
dzieci i uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków i placówek w
Gorzowie Wlkp. i Barlinku:




Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Sp.
z o.o. – na kwotę 394.057,74 zł
Lakiernictwo Pojazdowe Przewóz Osób-Usługi Transportowe Jan Tatarzyński –
na kwotę 88.452,00 zł
Usługi Przewozowe Tatarzyńscy Sp. z o.o. – na kwotę 74.723,73 zł.

Gmina we własnym zakresie dowoziła 4 uczniów niepełnosprawnych z terenu
gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich
oraz 2 dzieci do przedszkola specjalnego przy tym ośrodku.
7.

Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie placówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Strzelce Krajeńskie w roku 2018 realizowane było w oparciu o plany finansowe
poszczególnych jednostek przyjęte w uchwale budżetowej. W okresie sprawozdawczym
wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty gminnej wyniosły 23.898.309,58zł. Na
realizację tych zadań Gmina otrzymała subwencję w wysokości 10.644.173 zł.,
zwiększoną w ciągu roku o dodatkowe środki w wysokości 81.169 zł, co w sumie
wyniosło 10.725.342 zł.
Wydatki w roku 2018 w rozbiciu na ich rodzaje oraz na typy placówek, w zł

Typ placówki
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach

Przedszkola
Inne formy wychowania przedszkolnego
Oddziały gimnazjalne
Dowożenie uczniów do szkół
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne
Specjalne potrzeby edukacyjne-przedszkola
Specjalne potrzeby edukacyjne-szkoły

Wydatki ogółem
13.994.866,68
w tym inwestycje 2.457.862.14
402.510,56
3.336.793,41
w tym inwestycje 273.875,29
z czego opracowanie dokumentacji na budowę
przedszkola w Bobrówku 54.120
45 526,32
1.844.134
698.872,65
68.885,16
1.014.110,37
w tym inwestycje 13.900,00
130.105,93
235.871,73
79

10.957,63

Specjalne potrzeby edukacyjne-gimnazjum
Bezpłatny dostęp do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Pozostała działalność
Świetlice szkolne

151.272,07

215.251,40
392.251,94

Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym

11.767,58
31.820,00

Żłobek
Klub Malucha
Ogółem:

1.307.012,15
w tym inwestycje 24.243,30
6.300
23.898.309,58
w tym inwestycje 2.769.880,73

Uśrednione wydatki w roku 2018 w przeliczeniu na jednego ucznia bez wydatków inwestycyjnych,
stan na 31.12.2018

Wydatki
na 1
ucznia

Wydatki
ogółem

Liczba
uczniów

Szkoła Podstawowa im. K. Kremera w Bobrówku

1.304.885,79

99

13.180,66

Szkoła Podstawowa w Ogardach

1.189.048,13

89

13.360,09

Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich

4.802.894,10

536

8.960,62

Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich

5.487.219,53

659

8.326,58

Szkoła Podstawowa w Tucznie

1.275.403,94

83

15.366,31

862.437,60

64

13.475,58

82.303,33

25

3.292,13

113.617,58

27

4.208,05

137.729, 45

37

3.722,41

68.860,20

11

6.260,01

2.100.903,70

313

6.712,15

1.398.434,02

132

10.594,19

1.307.012,15

123

10.626,11

Placówka

Szkoła Podstawowa w Wielisławicach
Szkoła Podstawowa im. K. Kremera
w Bobrówku – oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
w Ogardach – oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
w Tucznie – oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach – oddział przedszkolny
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Strzelcach
Krajeńskich
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach
Krajeńskich
Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich
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W ramach środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę na
termomodernizację obiektów oświatowych dokonano ocieplenia budynków wraz
z założeniem instalacji fotowoltaicznej w placówkach Przedszkola Samorządowego nr 1

i Szkoły Podstawowej w Ogardach.
Całkowity koszt realizacji projektu
wyniósł1.958.733,11 zł, z tego koszty
kwalifikowane stanowiły 1.692.533,58 zł.
Dofinansowanie wyniosło 1.009.386,30
zł, udział Gminy 949.346,81 zł.
W ubiegłym roku w 3 placówkach
rozpoczęto
realizację
projektów.
W Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w ramach Programu Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia - Polska 2014-2020 rozpoczęto realizację projektu pod nazwą "Bez
granic: nauka - praca - życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA".
W dniu
23 października 2018r. podpisano umowę na realizację projektu na kwotę
153.091,35€ (660.083,97 zł).
W Przedszkolu Samorządowym nr 1
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 od grudnia
2018 roku realizowany jest projekt pn.
„Rozwój edukacji przedszkolnej na
terenie Gminy Strzelce Krajeńskie”.
Wartość projektu: 1.140.762,90 zł,
w tym wkład własny 201.311,10 zł.
Umowę na realizację projektu podpisano 21 grudnia 2018 r.
W 2018 roku we wszystkich placówkach prowadzone były zadania inwestycyjne,
remontowe, naprawcze, konserwacyjne. Wartość przeprowadzonych w tym czasie
zadań inwestycyjnych wyniosła 2.769.880.73 zł, w rozbiciu na poszczególne placówki:

81

















Szkoła Podstawowa Nr 1- 156.690,04 zł - remont sal szkolnych na I kondygnacji
i parterowej (utworzono 2 grupy przedszkolne). Dokonano również wymiany
oświetlenia,
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 61.900 zł - wymiana oświetlenia,
Szkoła Podstawowa w Bobrówku – 56.161,80 zł - założono nowe ogrodzenie
panelowe posesji oraz za kwotę 55.350 zł wykonano koncepcję i projekt budowlano
– wykonawczy parterowego budynku przedszkola połączonego z budynkiem szkoły
o powierzchni użytkowej ok. 400 m2,
Szkoła Podstawowa w Ogardach – 2.016.370,86 zł - termomodernizacja budynku
szkoły montaż instalacji wentylacyjnej w przewodach kominowych, modernizacja
szamba, wyłożenie „polbruku” przed szkołą, położenie wykładziny w korytarzu
głównym szkoły oraz remont pokoju nauczycielskiego oraz sali lekcyjnej,
Szkoła Podstawowa w Tucznie – 180.639,44 zł - remont dachu na głównym
budynku szkoły, remont sali lekcyjnej, pomieszczenia na pokój nauczycielski,
wymiana okien na korytarzu na I piętrze, w kotłowni, oraz w pokoju
nauczycielskim,
Przedszkole Samorządowe Nr 1 - 101.051,29 zł - zaadaptowano nieużytkowane
pomieszczenia kuchenne, przeprowadzono remont sali zabaw i łazienki na parterze
oraz wymieniono drzwi wewnętrzne na parterze i wymieniono wykładzinę w holu
na piętrze,
Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 118.704 zł - w salach dla dzieci wymieniono
22 szt. okien oraz zainstalowano w tych oknach rolety zewnętrzne. Zamontowano
również bramę przesuwną w ogrodzeniu posesji,
opracowanie dokumentacji budowy przedszkola w Bobrówku – 54.120 zł,
Żłobek Samorządowy – 24.243,30 zł - przeprowadzono remont oddziału IV na
kwotę zaadaptowano 2 pomieszczenia na parterze budynku celem utworzenia
gabinetu dyrektora i intendentki oraz zakupiono
urządzenia na plac zabaw.

We
wszystkich
placówkach
na
bieżąco
prowadzone były prace drobne naprawcze, instalacyjne lub konserwacyjne przez
pracowników szkoły lub w formie usług świadczonych przez wykonawców
zewnętrznych.
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W budżecie gminy zapewnione były środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli. W roku 2018 wykorzystano kwotę w wysokości 68.885,16 zł.
Gmina przyznawała również dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom,
którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub
przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wysokość wydatkowanych środków na
ten cel wyniosła 166.833,37 zł.
Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynikającą wydatkowano środki w wysokości
25.800 zł. Świadczona była również pomoc materialna dla uczniów w następujących
formach:
 stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
 stypendia szkolne – w szczególności przeznaczone na: zakup podręczników, lektur,
innych książek pomocnych w nauce, pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych,
stroju sportowego, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji
zbiorowej.
Stypendia, w zł

Rok
2018

Stypendia za wyniki w nauce
Liczba uczniów
Kwota
340

31.820

Stypendia szkolne
Liczba uczniów
Kwota
223

209.633

Szkoły i przedszkola prowadziły dożywianie uczniów w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie lub finansowanie
opłat za posiłki.
Uczniowie korzystający z dożywiania w szkołach

Rok
szkolny
2017/2018

Liczba dzieci i młodzieży objętych programem
Dzieci
Uczniowie
uczęszczające
Szkoły
Specjalny
Szkoły
do przedszkola
podstawowej
Ośrodek
ponadgimnazjalnej
(oddziału
i oddziałów
Szkolnoprzedszkolnego)
gimnazjum
Wychowawczy
47
289
10
4

8. Nadzór i kontrole
Na podstawie uchwały nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - przeprowadzona została kontrola warunków
i jakości opieki świadczonej przez Klub Malucha "Bajkowy Dworek" w Strzelcach
Krajeńskich oraz przez Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich. Kontrole nie
wykazały nieprawidłowości. Dzieci uczęszczające do Żłobka, jak też do Klubu mają

83

zapewnioną fachową opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, w bezpiecznych
i higienicznych warunkach.
Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLIV/349/13 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie - dokonana została kontrola prawidłowości
wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej w wysokości 6.950 zł dla Klubu
Malucha "Bajkowy Dworek" z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2017.
Kontrola wykazała:
 zgodność liczby dzieci wykazywanej w informacji miesięcznej, z danymi
wykazanymi w dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania informacji,
 prawidłowość wykorzystania przyznanej Klubowi dotacji,
 zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, z dokumentacją
organizacyjną i finansową placówki.
Na podstawie uchwały nr XXX/154/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom
podstawowym, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych
oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez
osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie przeprowadzono kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
przekazanych z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2017 dla Punktu
Przedszkolnego w Strzelcach Krajeńskich w wysokości 60.815,58 zł oraz dla Szkoły
Podstawowej w Wielisławicach, w tym na zadania szkolne kwotę 497.760,96 zł i na
prowadzenie oddziału przedszkolnego kwotę 76.143,78 zł. Kontrole wykazały:
 zgodność liczby uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych, z danymi
zawartymi w dokumentacji źródłowej,
 zgodność sposobu wykorzystania dotacji przyznanej Punktowi Przedszkolnemu,
 zgodność sposobu wykorzystania dotacji udzielonej na prowadzenie szkoły
podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wielisławicach,
 zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji,
z dokumentacją organizacyjną i finansową placówki.
W roku 2017 Szkoła Podstawowa w Wielisławicach m.in. zakupiła 5 komputerów
do sali komputerowej, 2 notebooków, szafy na odczynniki chemiczne, garaż, lodówki
na potrzeby kuchni oraz dokonano wymiany wykładziny w 2 salach lekcyjnych.
Zgodnie z porozumieniem dotyczącym prowadzenia przez starostwo powiatowe
przedszkola specjalnego złożona została do Gminy informacja z realizacji rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz realizacji zadań wynikających z porozumienia.
W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu funkcjonowały 2 grupy liczące
dziesięcioro dzieci. Grupami opiekowali się nauczyciele i osoby pracujące jako pomoc
nauczyciela. Podstawa programowa była realizowana w wymiarze 5 godzin dziennie,
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dodatkowo prowadzono zajęcia rewalidacyjne - korekcja wad postawy, wad wymowy,
zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne.
9. Realizacja uchwał
W związku z reformą ustroju szkolnego, na podstawie Ustawy z dnia14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w 2017 roku zaszła
m.in. konieczność:
 przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły
podstawowe;
 przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową;
 ustalenia obwodów dla powołanych od września 2017 roku, ośmioletnich szkół
podstawowych i nadania im statutów.
Rok 2018 był kolejnym rokiem wdrażania reformy w oświacie, a w celu pełnej
realizacji tych prac oraz zapewnienia prawidłowej realizacji wszystkich zadań
przypisanych gminie z zakresu oświaty, opieki nad dziećmi do lat trzech, Rada Miejska
w Strzelcach Krajeńskich podjęła m.in. następujące uchwały:


uchwała nr XLII/235/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, oddziałom
przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom
wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na
terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
Wdrożono nowy system dotowania Szkoły Podstawowej w Wielisławicach, również
oddziałów przedszkolnych oraz Punktu Przedszkolnego w Strzelcach Krajeńskich,
przeprowadzono kontrolę poprawności pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2017,



uchwała nr XLIV/246/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
Dostosowano wymiar pensum pedagoga, logopedy, psychologa i terapeuty do wymiaru,
wynikającego z nowych przepisów oświatowych - 22 godziny. Uchwała weszła w życie
1 września 2018 roku,



uchwała nr XLV/254/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie.
Dostosowano zapisy uchwały do terminologii wprowadzonej przez ustawodawcę,
uchwała nr XLV/255/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
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podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie.
Określono zasady przyznawania dotacji, wzorów dokumentów, wprowadzenie zapisu,
że dotowanie w klubie dziecięcym dzieci spoza Gminy Strzelce Krajeńskie może
nastąpić pod warunkiem podpisania porozumienia międzygminnego. W 2018 roku
żadne porozumienie nie zostało podpisane,


uchwała nr XLVII/267/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca
2018 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich.
Zmieniony został sposób wyliczania opłaty za pobyt dziecka w Żłobku - ze stawki
miesięcznej 150 zł na stawkę dzienną 7 zł, opłata za pobyt powyżej 10 godzin - 40 zł.
Uchwała weszła w życie 1 września 2018 roku,



uchwała nr XLVII/268/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca
2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach
Krajeńskich.
Dostosowano zapisy dotychczasowego statutu do zmian wynikających z nowelizacji
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Uchwała weszła w życie 1 września
2018 roku,



uchwała nr XLVIII/282/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki
budżetowej Zespół Wychowawczo - Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich, zmiany jej
statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej, w ramach wspólnej obsługi
wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie.
Dostosowano zapisy uchwały do zmian wynikających z reformy oświaty,



uchwała nr XLIX/286/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi
Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich.
Wprowadzono zapis dotyczący przedłożenia przez rodzica zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego, że dziecko dostarczone do Żłobka jest zdrowe po przebytej chorobie
zakaźnej i chorobie wymagającej wizyty kontrolnej u lekarza,



uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie
Gminy Strzelce Krajeńskie.
Podniesiono miesięczną kwoty dotacji na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym
do 70 zł, od 1 stycznia 2019 r.
uchwała nr XXX/234/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września
2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem StrzeleckoDrezdeneckim a Gminą Strzelce Krajeńskie.
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Zawarto porozumienie pomiędzy starostwem a gminą w celu założenia i prowadzenia
przez starostwo przedszkola specjalnego. Porozumienie zostało podpisane 28 września
2012 roku.


utworzenie klas ósmych w szkołach podstawowych, uchwały nr XXXVI/192-195/17
z 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia sześcioletnich szkół
podstawowych w ośmioletnie oraz uchwały zmieniające XXXVIII/206-209/17,



uchwała nr XXXII/168/17 z 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,



utworzenie klas IV i VII w Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich zgodnie
z zapisami uchwały nr XXXII/169/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
16 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego
uczniom niektórych oddziałów klas III i uczniom oddziałów klasy VI Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich w latach szkolnych 2017/2018
- 2019/2020,



rekrutacja do szkół podstawowych odbyła się zgodnie z uchwałą nr XXXIII/176/17
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie,
dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla
poszczególnych kryteriów,



rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
odbyła się zgodnie z uchwałą nr XXXII/170/17 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów,



pomoc zdrowotna dla nauczycieli wypłacana była na podstawie uchwały
nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia świadczeń przyznawanych ze środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,



przeprowadzona została kontrola warunków i jakości opieki świadczonej przez Klub
Malucha "Bajkowy Dworek" w Strzelcach Krajeńskich oraz Żłobek Samorządowy
w Strzelcach Krajeńskich zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/101/11 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru
nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
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X.

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Głównym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzelcach Krajeńskich jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej:
 wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka,
 realizacja rządowych programów pomocy społecznej.
Ośrodek realizuje także inne zdania, powierzone mu przez właściwe organy na
podstawie ustaw szczególnych. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków
budżetu państwa i ze środków z budżetu Gminy:
 ze środków budżetu państwa na zadania zlecone – 18.637.771,09 zł,
(świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki zdrowotne i emerytalnorentowe),
 ze środków budżetu państwa na zadania własne 2.230.696,30 zł, (zasiłki
okresowe, zasiłki stałe, składki zdrowotne, dożywianie, stypendia)
 ze środków gminy na zadania własne - 4 005.325,37 zł, (zasiłki celowe, opłata za
domy pomocy społecznej, utrzymanie OPS, dożywianie, stypendia),
 projekty - 219 527,48 zł,
Budżet ogółem wyniósł - 25 093 320,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku zatrudnionych było 35 osób, w przeliczeniu na etaty –
34 etaty.
Źródła finansowania wydatków

16%

1%

9%
75%

Budżet państwa na zadania zlecone

Budżet państwa na zadnia własne

Budżet gminy

Projekty
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1.

Świadczenia z pomocy społecznej

Istotną rolę odgrywa praca socjalna ze wsparciem finansowym lub rzeczowym.
Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt
z rodziną w środowisku jej zamieszkania. Przeprowadzając wywiady środowiskowe,
dokonują diagnozy problemów i określają indywidualne plany pomocy.
Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wsparcia
finansowego, usług, pomocy w naturze oraz w postaci pracy socjalnej i poradnictwa
specjalistycznego. Kieruje również do domów pomocy społecznej osoby wymagające
całodobowej opieki.
Od roku 2015 odnotowano spadek ilości osób korzystających ze świadczeń,
tendencja ta utrzymuje się również w 2018 roku ponieważ prowadzone są oprócz
pomocy finansowej inne działalności na rzecz osób najbardziej potrzebujących
w celu minimalizacji skutków takiego stanu rzeczy.

Liczba osób korzystających z pomocy
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Dominujące powody przyznania pomocy to: bezrobocie, ubóstwo,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. W sprawach świadczeń
z pomocy społecznej wydano 2 778 decyzji administracyjnych.
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Powody przyznania pomocy w 2018 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezdomność
Alkoholizm
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Trudności w przystawaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenie losowe
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

Ilość osób
2015

2016

2017

2018

2 252
606
1 661
759
689
61
148
25
24

1 954
515
1 324
699
661
52
137
24
38

1 660
479
1 144
608
634
53
102
11
26

1 367
480
975
630
661
37
100
28
18

22

35

26

29

321
120

2
0

18
0

14
0

Szczegółowa struktura wydatków z zakresu pomocy społecznej uwzględniającą rodzaje realizowanych
zadań, w zł

2.256.771
839.861
0
839 861
763 237

779
163
x
x

Liczba
osób w
rodzinach
1 755
198
x
x

142

142

223
1 246
x
x

76 624
499 601
0
499 601

26
269
x
x

61
678
x
x

194

808

323 9543

191

489

33
19

90
80

28 390
25 839

33
17

58
39

1

1

317

1

1

77
10
397
63

267
154
60 830
20 195

76
10
215
63

230
10
893
77

5

5

121 112
14 668
271 601
201 504
6 500

5

13

2
447
121
x
x
x

2
x
241
x
x
x

7 740
415 296
67 829
30 550
x
x

2
433
118
x
6
699

Formy pomocy

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną

34

325

868 756

34

2
897
199
107
13
1 665
Liczba
osób w
rodzinach
34

4

731

48 280

4

13

0

0

0

0

0

Formy pomocy
RAZEM:
Zasiłki stałe – ogółem, w tym:
środki własne
dotacja
w tym przyznane dla osoby:
- samotnie gospodarujących
- pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe – ogółem, w tym:
środki własne
dotacja
w tym przyznane z powodu:
- bezrobocia
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego
- inne
Schronienie
Posiłek
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Sprawienie pogrzebu
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem, w tym:
- zasiłki specjalne celowe
- poradnictwo specjalistyczne, osoby korzystające
- interwencja kryzysowa
- praca socjalna

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

1.115
164
x
x

x
1.600
x
x

142

1 377

27
280
x
x

Kwota
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba
rodzin
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Zasiłek celowy.
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek
celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być
również przyznany osobie/rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego,
klęski żywiołowej lub ekologicznej. W 2018 r. zasiłek ten otrzymało - 447 osób na
kwotę 153.397 zł.
Zasiłek okresowy.
Przysługuje ze wglądu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego przy spełnieniu kryterium dochodowego. Od 01.10.2018 r.,
kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, dla osoby w rodzinie
wynosi 528 zł. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy
między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
lub kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Zasiłek ten wypłacono
280 osobom i udzielono – 1.246 świadczeń. Wydatkowano kwotę 499.601 zł.
Zasiłek stały.
Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie,
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy w przypadku
gdy dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na
osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:


w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że
kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie,
 w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być
niższa niż 30 zł.
Zasiłek stały w 2018 r. pobierały - 164 osoby, udzielono - 1.600 świadczeń.
Wydatkowano kwotę 839 861 zł.
Domy Pomocy Społecznej.
Partycypowanie w kosztach pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy
społecznej jest również zadaniem własnym Gminy. Koszt utrzymania klientów
w domach pomocy społecznej jest bardzo wysoki. Osoby przebywające w placówce
również ponoszą odpłatność w wysokości 70% swojej emerytury. Ośrodek poniósł
natomiast różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez starostów
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i obowiązującą w danej placówce, a kwotą wniesioną przez pensjonariusza. Formą
pomocy objęto - 34 osóby. Wydano kwotę: 868.756 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Opłacane są za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłków stałych oraz
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Kraj. Liczba osób
uprawnionych - 204 osób, udzielono
- 206 świadczeń. Wydatkowano kwotę
94.861,63 zł.
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Z potwierdzenia prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90
dni mogły korzystać: osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie,
posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które spełniają kryterium
dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono
dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową. W 2018 r.
w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano - 70 decyzji
administracyjnych, potwierdzających prawo do ubezpieczenia.

w






Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest
latach 2014 – 2020. Celem tego programu jest m.in.:
wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym
w zakresie dożywiania dzieci a w szczególności przyznawania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin,
poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, w szczególności jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza
wysokości 150% kryterium dochodowego,
długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży
poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia.

W ramach Programu realizowane były działania dotyczące zapewnienia pomocy
w formie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom, w szczególności bezrobotnym, samotnym,
chorym, niepełnosprawnym w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku,
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych. Ogółem
koszt tego zadania wyniósł 540.000 zł, z tego środki finansowe w kwocie 378.000 zł
otrzymaliśmy z budżetu państwa, pozostała część środków finansowych w kwocie
162.000 zł to środki własne gminy, które stanowiły 30 % udziału środków własnych, do
ogólnych kosztów tego zadania.
W 2018 roku pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej objęli pracą socjalną 699 rodzin, w których było 1.665 osób.
W 7 przypadkach prowadząc pracę socjalną zastosowali technikę kontraktu socjalnego,
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który polega na zawarciu pisemnej umowy przez pracownika socjalnego z rodziną lub
osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest albo przezwyciężenie trudnej sytuacji
życiowej osoby lub rodziny albo wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej,
zawodowej czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu danej osoby.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2015 - 2019 został przyjęty do
realizacji uchwałą Rady Miejskiej nr IX/51/15 w dniu 29 czerwca 2015 roku. Od wielu
lat na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie podejmowane są działania mające na
celu pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową. Program stanowi
interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy
domowej przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań
w tym zakresie, działające na poziomie gminnym. Głównym celem Programu jest
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Strzelce Krajeńskie, zapewnienie
ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców, który realizowany
jest poprzez:




wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc,
podniesienie świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w rodzinie,
zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie miasta jest realizowany przez Gminny Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zasady
powoływania, odwoływania członków oraz warunki jego funkcjonowania zostały
określone w Uchwale nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
26 stycznia 2011 r., natomiast skład osobowy Zespołu został powołany zarządzeniem
burmistrza. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele szkół podstawowych, Policji,
Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj., służby zdrowia, Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
stowarzyszeń.
Podstawowym celem działań Zespołu jest wypracowanie strategii, rozwiązań
i modeli współpracy w obszarze profilaktyki, edukacji publicznej, interwencji
i kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy
z uwzględnieniem specyfiki oddziaływań adresowanych do ofiar i sprawców przemocy.
W roku 2018 roku w ramach swej działalności Gminny Zespół realizował działania
w zakresie:
 koordynacji współpracy lokalnych podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy
domowej,
 zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
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udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz specjalistycznego poradnictwa
rodzinom dotkniętym przemocą – pomocą objęto: 41 osób pomocą finansową,
6 osób skorzystało z poradnictwa medycznego, 27 osób z poradnictwa
psychologicznego, 10 osób z poradnictwa prawnego, 2 osoby z poradnictwa
zawodowego i rodzinnego,
prowadzenia pracy socjalnej z rodzinami/osobami, w których stosowana jest
przemoc, objęto 60 osób,
zapewnienia dostępu do pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych
przemocą - osoby dotknięte problemem mogły skorzystać z porady prawnej
w Urzędzie Miejskim 2 razy w miesiącu i w Starostwie Powiatowym oraz
z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej z dziedziny pracy socjalnej
i treningu zachowań w sytuacjach trudnych świadczonej przez Specjalistyczny
Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ponadto przy
Urzędzie działa Gminny Punkt Konsultacyjny, który zapewnia pomoc
psychologiczną i terapeutyczną, natomiast dzieci mają możliwość korzystania
z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Kraj.
zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
- Zespół zapewnia schronienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Gorzowie Wlkp., ul. Okrzei 39., w 2018 roku z tej formy pomocy nie
skorzystała żadna osoba dotknięta przemocą,
prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych
służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich
i kierowanie do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym, jednostką
prowadzącą program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.
Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc
w rodzinie, osób skazanych prawomocnym wyrokiem za znęcanie się.
podnoszenia świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie, min. poprzez organizowanie kampanii informacyjnych, prelekcji
i pogadanek oraz upowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych, w tym
o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy,
w rodzinie - działanie to było realizowanie poprzez:
udzielania informacji i wyjaśnień - głównie ofiarom przemocy domowej
o możliwościach uzyskania wsparcia na terenie gminy Strzelce Krajeńskie,
podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na przecz
osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Parafialny Zespół Caritas w Strzelcach
Krajeńskich prowadził świetlicę „U św. Franciszka”, do której mogły uczęszczać
małoletnie dzieci z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy lub z rodzin,
w których występuje przemoc,
zintegrowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez
stałą współpracę przedstawicieli placówek mających na celu poprawę sytuację osób
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dotkniętych przemocą lub osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,
diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, w roku 2018 do Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło 50 formularzy „Niebieska Karta część A”
w 36 rodzinach: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich sporządziła
42 zgłoszenia, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. sporządziła
2 zgłoszenia, pracownicy Ośrodka 4 zgłoszenia i po 1 zgłoszeniu szkoły
podstawowe ze Strzelec.

Procedurą „Niebieskiej Karty” objęto łącznie 46 rodzin liczących ogółem 107 osób,
w tym 46 kobiet, 46 mężczyzn i 15 dzieci. Ponadto, w 2018 roku członkowie Zespołu
prowadzili 10 spraw związanych z procedurą Niebieskiej Karty z lat ubiegłych.
W 8 rodzinach dochodziło do kolejnych interwencji domowych.
W 2018 roku zakończono postępowanie w sprawach przemocy domowej
w 34 rodzinach na skutek ustania przemocy domowej, bądź z powodu braku zasadności
podejmowania działań.
Sprawcy przemocy

Sprawcy przemocy
Kobiety
Mężczyźni, w tym nieletni
Liczba ofiar przemocy, w tym

2018 rok
0
36 w tym 1 nieletni
15
51

dzieci
Liczba osób objętych pomocą Zespołu.

Liczba osób objętych pomocą zespołu
interdyscyplinarnego
Kobiety
46
Mężczyźni
46
Dzieci
15
Ogółem:
107
W celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach Zespół powołał w 2018 roku 59 grup roboczych. W każdej grupie roboczej
działał dzielnicowy i pracownik socjalny, który był zarazem koordynatorem grupy. Skład
grupy roboczej ustalano adekwatnie do sytuacji rodzinnej.
3. Asystent rodziny
Program wsparcia rodziny realizowany był przez asystentów rodziny. Obejmował
działania głównie w rodzinach wychowujących małoletnie dzieci. Zakres wsparcia miał
ogromne znaczenie dla przyszłych losów zarówno nowonarodzonych dzieci jak i dla
prawidłowego funkcjonowania ich młodych rodziców, poprzez budowanie postawy
świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa. Rodziny objęte pracą asystenta były
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rodzinami dysfunkcyjnymi, a rodzice małoletnich dzieci miały problemy w pełnieniu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci.
Asystenci rodziny w 2018 roku objęli pomocą 30 rodzin, w których wychowuje się
71 dzieci. Skierowano rodziców małoletnich dzieci do specjalistycznego, kierunkowego
wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i terapeutycznego. Zajęcia psychologiczne
zazwyczaj nie ograniczają się wyłącznie do jednostkowej wizyty danego klienta, a mają
charakter terapii długofalowej. Zakres pomocy psychologicznej w wymiarze 120 godzin
obejmował: porady indywidualne - 68 godzin, interwencję kryzysową - 6 godzin,
konsultacje rodzinne - 19 godzin, porady wychowawcze - 11 godzin, rozmowy
wspierające - 10 godzin oraz porady radzenia sobie ze stresem - 6 godzin. Pomoc
pedagogiczna w wymiarze 288 godzin, była realizowana w zakresie zadań i pracy
własnej asystentów rodziny. Obejmowała ona porady wychowawcze i pedagogiczne
symulacje sytuacyjne.
Asystenci rodziny zainicjowali cykl spotkań grupowych pn. Kochaj dziecko.
Spotkania miały charakter tematyczny w zakresie budowania właściwych postaw
społecznych i rodzicielskich. Asystenci monitorują swoich klientów zabezpieczając
dodatkową formą kierunkowego wsparcia. Z tego tytułu zmotywowano do dodatkowej
współpracy specjalistycznej i objęto monitoringiem: 14 rodzin dysfunkcyjnych, w tym
15 dzieci, z uwagi na sytuację zdrowotną, 12 rodzin, zagrożonych uzależnieniem,
w których wychowuje się 25 dzieci, 8 rodzin z występującym problemem przemocy,
w których wychowuje się 20 dzieci.
Do terapeuty uzależnień asystenci rodziny skierowali 10 osób. Terapię realizowały
do końca kalendarzowego roku tylko 2 osoby. Do Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych skierowano 4 osoby.
Asystenci rodziny współpracowali z policją. Wspólne działania miały w większości
charakter prewencyjny. Z kuratorami odwiedzono 19 środowisk rodzin objętych dozorem
kuratorskim. Współpracowano z placówkami oświatowymi, zwłaszcza z pedagogami
i wychowawcami w zakresie stałego monitoringu zachowań i funkcjonowania dzieci.
Podobne działania podejmowane były w żłobku. W zakresie pomocowym dla
dysfunkcyjnych rodzin, a zwłaszcza dzieci współpracowano z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W sposób ciągły jest
utrzymywana współpraca ze służbą zdrowia, dotyczy ona szczególnie kontaktów
z pielęgniarkami środowiskowymi i dotyczy zakresu zabezpieczenia zdrowotnego
małoletnich.
Ponadto, zadaniem asystenta rodziny jest także monitoring wydatkowanych
środków, zwłaszcza z puli świadczeń rodzinnych, w tym 500 plus.
Niektóre rodziny objęte pracą asystentów wymagają dodatkowego wsparcia
finansowego. Pomoc sprowadza się do zasiłków doraźnych - zasiłku okresowego,
celowego lub też zasiłku celowego w ramach programu „pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Ponadto, rodzice małoletnich korzystają z pomocy finansowej w formie
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świadczeń rodzinnych - zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego oraz świadczenia
pielęgnacyjnego, w przypadkach istniejącej niepełnosprawności. Z reguły wielodzietne
rodziny korzystają z przywileju Karty Dużej Rodziny. Dzieci objęte obowiązkiem
szkolnym, od pierwszej klasy edukacji podstawowej, korzystają ze stypendium
materialnego.
W 2018 roku żadne dziecko nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej.
W okresie sprawozdawczym w rodzinach zastępczych umieszczonych było 14 dzieci,
a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8 dzieci (dwoje dzieci w trakcie roku
uzyskało pełnoletność i opuściło placówkę).
Łączna kwota w budżecie na rok 2018 na realizację ustawy o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej wyniosła 411.437,24 zł, z tego na placówki opiekuńczowychowawcze 191.956,69 zł, rodziny zastępcze 82.000 zł oraz 137.480,55 zł na
zatrudnienie asystentów rodziny, z czego kwotę 44.856 zł pozyskano z konkursu
ministerialnego na zatrudnienie asystentów rodziny. W roku 2018 zatrudnionych było
2 asystentów rodziny.
4. Realizacja zadań powierzonych ośrodkowi pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne.
System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie
zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Na
koniec roku 2018 objęto świadczeniami 1.175 rodzin. Wydano w tym zakresie 1.701
decyzji administracyjnych.
Liczba świadczeń rodzinnych i wypłacone kwoty, w zł
Świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń

Zasiek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny
12.502
1.451.976
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
58
58.000
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
178
70.372
korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
518
103.174
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
907
95.030
niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
661
65 149
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
2 103
199 785
wielodzietnej
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Na pokrycie wydatków zwianych z zamieszkiwaniem
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10 735
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
617
42 573
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny
7 967
1 259 922
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Świadczenie pielęgnacyjne
955
Specjalny zasiłek opiekuńczy
679
Zasiłek dla opiekuna
470
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
110
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne
2 804
Świadczenie rodzicielskie
655

1 407 403
357 036
243 516
110 000
534 018
595 539

Świadczenie wychowawcze.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci, realizowany był Programu „Rodzina 500+”. W sumie w
2018 roku złożono 1.191 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym
289 w formie elektronicznej. Wydano 1.096 decyzji administracyjnych. Świadczenie
500+ w okresie zasiłkowym 2017/2018 otrzymało 1.929 dzieci, a w okresie zasiłkowym
2018/2019 otrzymało 1.701 dzieci. Łączna kwota na wypłatę świadczenia
wychowawczego w 2018 roku wyniosła 10.166.893 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Rodzaj finansowego wsparcia dla rodzin, w których dzieci pomimo zasądzonych
alimentów od rodzica wyrokiem sądu są ich pozbawione z powodu bezskuteczności
egzekucji sądowej. Zastępczo wypłaca się osobom uprawnionym świadczenia pieniężne
w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. W okresie
sprawozdawczym z funduszu alimentacyjnego wypłacono 2.176 świadczeń na kwotę
828.189 zł, dla 186 osób uprawnionych żyjących w 115 rodzinach.
Wydatki z funduszu alimentacyjnego, w zł

Wyszczególnienie
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę w wieku:
0 – 17 lat
18 – 24 lata
25 lat i więcej
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:
- przekazane na dochody budżetu państwa
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela

Kwota
828 189
752 259
68 580
7 350
295 412,43
239 681,37
55 731,06

Porównując kwotę wypłaconych w roku 2018 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
odnotowano systematyczny spadek w stosunku do roku 2015, 2016 i 2017. Powodem spadku
jest mniejsza liczba osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
przestrzeni kolejnych lat.
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Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego
w latach 2015-2018, w zł
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Wobec 374 dłużników alimentacyjnych prowadzone było postępowanie.
W celu przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego wezwano
97 dłużników. Wystąpiono do komornika z wnioskiem o przyłączenie do postępowania
egzekucyjnego 168 dłużników alimentacyjnych, przekazano informacje w stosunku do
43 dłużników i skierowano 12 wniosków o ustalenie adresu dłużników. Skierowano
wnioski do prokuratury o uchylaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego
152 osób, a 63 wnioski zostały skierowane do właściwych organów o podjęcie działań
wobec dłużników. Wydano 162 informacji dla dłużników o przyznaniu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, wydano 217 decyzji
administracyjnych.
W ramach własnych działań Ośrodek przeprowadził postępowanie wobec 313
dłużników, przyznając wierzycielkom świadczenie z funduszu oraz w stosunku do
61 dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy świadczenie z funduszu zostało
przyznane przez inny organ.
W okresie sprawozdawczym komornicy sądowi i skarbowi wyegzekwowali
środki finansowe w kwocie 313.902,34 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego
295.412,43 zł i na poczet zaliczki alimentacyjnej 18.489,91 zł.
Należności odzyskane przez komornika zostały przekazane do budżetu Gminy
w kwocie 64.914,36 zł, z tego na rzecz funduszu alimentacyjnego kwotę 55.731,06 zł
oraz na rzecz zaliczki alimentacyjnej 9.183,30 zł, pozostała część kwoty
w wysokości 248.864,65 zł została przekazana do budżetu państwa.
„Dobry Start”.
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się
dziecka. Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko rozpoczynające rok
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szkolny do 20 roku życia, bez względu na dochody. Dzieci niepełnosprawne otrzymają
je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Po raz pierwszy świadczenie trafiło do rodzin
w 2018 roku. Ośrodek wypłacił świadczenie dla 1.974 dzieci, na kwotę 592 200 zł.
„Koperta Życia”
Gmina Strzelce Krajeńskie od 2016 roku promuje akcję "Koperta życia", która
skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na
umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o
stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych,
danych osobowych, w tym numer pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem
jest łatwo dostępne. Koperta można pobrać w Urzędzie Miejskim, Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Punkcie Informacji Turystycznej. W 2018 roku
wydano około 100 kolejnych „Kopert życia”.
5. Inne zadania realizowane przez Ośrodek.
Prace społecznie – użyteczne.
Skierowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych jednocześnie korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej.
W 2018 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych
zostało skierowane 33 osób: 11 osób świadczyło usługi opiekuńcze, 19 osoby
wykonywały prace porządkowe w sołectwach, a 3 osoby wykonywały prace
porządkowe na terenie miasta. Łącznie przepracowano 9.720 godzin. Świadczenie za
1 godzinę pracy wynosiło 8,10 zł od lutego do maja 2018 r., a od czerwca do grudnia
2018 roku 8,30 zł, z czego 30% refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy. Na
organizację prac społecznie użytecznych ze środków własnych wydatkowano kwotę
49 331,03 zł.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o częściowe
pokrycie ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię
elektryczną. Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych
i przyznawane są na sześć miesięcy. Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede
wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca oraz od powierzchni zajmowanego
przez niego lokalu. W 2018 roku zostało wydanych 388 decyzji administracyjnych
przyznający dodatek mieszkaniowy na kwotę 448.624,2 zł oraz 100 decyzji
administracyjnych przyznających dodatek energetyczny na kwotę 9.864,15 zł.
Karta Dużej Rodziny.
Jest to program dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, bez względu na dochód.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do ulg u różnych sprzedawców towarów i usług, którzy
przystąpili do programu i zadeklarowali zniżki. Karta jest wydawana bezpłatnie,
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każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do
18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
W 2018 roku Kartę Dużej Rodziny otrzymało 31 rodzin. Ogółem wydano 172 karty,
w tym: opiekunom 60 kart, dzieciom 97, dzieciom, którym przedłużył się okres nauki –
13 kart oraz wydano 2 duplikaty. Od początku funkcjonowania Programu wydano 1.123
Karty Dużej Rodziny dla 228 rodzin wielodzietnych. Z tego 390 kart otrzymali rodzice
i opiekunowie oraz 733 dzieci.
Stypendium szkolne.
Stypendium szkolne mógł otrzymać uczeń poniżej 21-go roku życia, znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w
rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być
większa niż 528 zł na osobę w rodzinie. W 2018 roku przyznano od stycznia do
czerwca stypendia dla 197 uczniów, a od września do grudnia dla 213 uczniów. Łączna
kwota wypłaconych świadczeń to 262.041,35 zł. Wypłacono również 6 zasiłków
szkolnych z powodu zdarzenia losowego na kwotę 3.720 zł.
Punkt Poradnictwa Psychologicznego.
W Ośrodku działa Punkt Poradnictwa Psychologicznego, który na potrzeby
podopiecznych świadczy usług psychologicznych w zakresie:








poradnictwa rodzinnego i pracy z rodziną w trudnej sytuacji życiowej,
prowadzenia poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz
sprawców przemocy,
prowadzenia interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi,
udzielanie informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy
będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
konsultacji psychologicznych.

Psycholog udzielił 244 porad psychologicznych dla 107 osób. Na prowadzenie
punktu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 550 zł, z czego 14 400,00 zł.
sfinansowano z realizowanego projektu „Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”.
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Usługi opiekuńcze.
Ośrodek zapewnił dla 91 osób usługi opiekuńcze, w tym dla osób w podeszłym
wieku, przewlekle chorych, które we własnym zakresie, bądź rodzina nie była w stanie
zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Opiekę nad tymi osobami sprawowało:
7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę w Ośrodku, uczestniczki Centrum
Integracji Społecznej Strzelcach Krajeńskich, 11 osób w ramach prac społecznie
użytecznych oraz 13 osób wykonujących pracę na umowę zlecenie. Dla czwórki dzieci
Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze i psychiatryczne realizowane
przez rehabilitanta ruchowego i logopedę.
Ogrzewalnia.
Przy ulicy Zachodniej 11 funkcjonowała od 01 listopada 2018 roku do 31 marca
2019 roku, przez siedem dni w tygodniu, od godziny 18.00 do 8.00 rano następnego
dnia ogrzewalnia dla osób bezdomnych. Zatrudnionych było dwóch opiekunów.
Ogrzewalnia dysponowała 10 miejscami. W okresie od listopada do grudnia przebywało
w niej średnio od 4 do 7 osób z terenu naszej gminy lub gmin okolicznych. Koszty
funkcjonowania ogrzewalni wyniosły 34.757,84 zł. Ponadto, 10 osobom bezdomnym
z terenu Gminy Strzelce Kraj. opłacano pobyt w schroniskach i noclegowniach, wydano
kwotę 14.668 zł.
Żywność dla najuboższych.
W ramach współpracy z Parafialnym Zespołem CARITAS w Strzelcach Kraj.
i w Ogardach, osoby samotne czy rodziny, które spełniły do 150% kryterium
dochodowego - osoby samotne do 1.051,50 zł, a w rodzinie do 792 zł netto, jak również
podpisały stosowną deklarację uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym i uczestniczyły w działaniach towarzyszących w Ośrodku
otrzymały pomoc żywnościową. Z pomocy żywnościowej skorzystało 845 osób.
6. Projekty
,,Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach
Krajeńskich”. W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Reorganizacja
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”. Projekt
zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy
administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez
zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących
wykorzystanie kompetentnej kadry. Działania w projekcie przewidywały głównie
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zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury
organizacyjnej. Zostały powołane cztery stanowiska/zespoły pracy: stanowisko do
spraw pierwszego kontaktu, zespół do spraw pracy socjalnej, stanowisko do spraw
usług oraz zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją. W ramach projektu
przewidziane zostały warsztaty przygotowujące pracowników do wprowadzonych
zmian oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy 5 pracowników socjalnych. Projekt
otrzymał 100% dofinansowanie w wysokości 417.310,27 zł.
Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Celem projektu było
wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy
i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych np. instytucje rynku
pracy, oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. W ramach
projektu powołane zostały:




Powiatowe Grupy Refleksyjne, w skład których weszli przedstawiciele lokalnych
podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy,
Powiatowe Grupy Decydentów,
Regionalne Grupy Refleksyjne, w skład których weszli przedstawiciele podmiotów
polityk sektorowych z poziomu województwa.

Efektem końcowym będzie wypracowanie modelu kooperacji, który będzie wdrażany
pilotażowo w ramach pracy z wybranymi rodzinami i instytucjami. Opracowany
zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko –
wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju
w ramach Księgi rekomendacyjnej.
7. Struktura wydatków
W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie
25.093.320,24 zł. Biorąc pod uwagę strukturę wydatków realizowanych w Ośrodku,
według klasyfikacji działowej oraz procentowy ich udział w stosunku do planu
wydatków przedstawia się następująco:






ochrona zdrowia - 23.621,05 zł – 0,09%,
pomoc społeczna - 5.735.956,95 zł – 22,9%,
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 219.527,48 zł – 0,88%,
edukacyjna opieka wychowawcza - 262.041,35 zł – 1%,
rodzina - 18.852.173,41 zł – 75,13%.
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XI.

OCHRONA ZDROWIA

1. Zwalczanie narkomanii
Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XXX/158/16 z dnia 15 grudnia
2016 roku przyjęto „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019”.
Celem głównym Programu była realizacja działań profilaktyczno – interwencyjnych
w Gminie Strzelce Krajeńskie służących eliminowaniu ujemnych skutków narkomanii poprzez
dążenie do realizacji celów szczegółowych m.in: udzielanie rodzinom, w których występują
problemy narkomanii pomocy psychospołecznej oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodziców, promowanie zdrowego stylu życia poprzez
przeprowadzanie konkursów i olimpiad, ułatwienie osobom uzależnionym i ich rodzinom
korzystania z różnych form pomocy psychologicznej, wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
W ramach celów Programu dla Gminy Strzelce Krajeńskie zwiększono dostępność
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem od narkotyków lub innych środków psychoaktywnych. Zadanie to realizowało
Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji. Wydatkowano na ten cel ok. 16.000 zł.
Pacjenci z rozpoznaniem F43.2- zaburzenia adaptacyjne związane z piciem alkoholu (zażywaniem
narkotyków) przez partnera lub dziecko (współuzależnienie)

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
RAZEM:

Ilość osób
3
17
20

Ilość porad
terapeutycznych
21
38
58

Miejsce zamieszkania
miasto
3
16
19

wieś
0
1
1

Pacjenci z rozpoznaniem F19.1 – szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
RAZEM:

Ilość osób
1
0
1

Ilość porad
terapeutycznych
3
0
3

Miejsce zamieszkania
miasto
0
0
0

wieś
1
0
1

Pacjenci z rozpoznaniem F19.2 – uzależnienie mieszane (substancje psychoaktywne różne i/lub alkohol)

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
RAZEM:

Ilość osób
3
1
4

Ilość porad
terapeutycznych
21
1
22

Miejsce zamieszkania
miasto
1
1
2

wieś
2
0
2

Ponadto w ramach zakresu obowiązków na stanowisku ds. ochrony zdrowia
i spraw społecznych udzielano wsparcia osobom, które polegało na kierowaniu do
specjalistycznych ośrodków leczenia uzależnień na terenie całego kraju.
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Udzielano pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii.
W ramach pomocy rodzinom i osobom współuzależnionym udzielano porad
i krótkoterminowej terapii psychologicznej w ramach działalności Gminnego Punktu
Konsultacyjnego. Jak wynika z analiz psychologa i terapeuty najczęściej po pomoc
i porady w zakresie współuzależnienia od substancji psychoaktywnych zgłaszali się
rodzice nieletnich osób uzależnionych. W ramach Programu na 3 godziny tygodniowo
finansowano zatrudnienie psychologa, które wyniosło wraz z materiałami do terapii
ponad 14.500 zł. W minionym roku w Punkcie Konsultacyjnym w Strzelcach
Krajeńskich psycholog pełnił 36 dyżurów psychologicznych. W trakcie tych dyżurów
odbył 101 spotkań, w tym:
 19 spotkań – dotyczących trudnej sytuacji osobistej,
 11 spotkań w sprawie dzieci,
 11 spotkań dotyczących problemów osób niepełnosprawnych psychicznie,
 9 spotkań – praca z osobami z problemami zdrowotnymi,
 14 spotkań – praca z relacjami interpersonalnymi,
 16 spotkań – praca nad samooceną,
 7 spotkań z osobami z problemem uzależnienia,
 6 spotkań z osobami z problemem przemocy,
 6 spotkań z osobami z problemami z emocjami,
 2 konsultacje w sprawie osób z problemem.
Prowadzono profilaktyczną działalności informacyjną, edukacyjną i szkoleniową
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży. Przyznano dotację dla Stowarzyszeniu „Ratajada – młodzież przeciw
uzależnieniom”.
Ponadto dofinansowano zakup nagród na „Konkurs Wiedzy o AIDS” oraz
konkurs o tematyce uzależnień w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich,
konkurs Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej „Uzależnieniom powiedz
nie”, konkurs organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach
Krajeńskich – „Bezpieczna zerówka”.
Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
i zakupiono pakiet materiałów konkursowych dla uczniów wszystkich szkół
podstawowych i gimnazjum oraz świetlic z terenu gminy Strzelce Krajeńskie.
Uczniowie otrzymali 5 nagród indywidualnych, a świetlica środowiskowa w Buszowie
jedną z 10 nagród głównych konkursu.
Przeprowadzono
warsztaty
profilaktyczne
z
zakresu
uzależnień,
a w szczególności dopalaczy dla uczniów 3 klas gimnazjum i klas 8 szkoły
podstawowej. Kwota wydatkowana na powyższe zadania wyniosła blisko 5.500 zł.
Zadania z zakresu pomocy społecznej z wykorzystaniem pracy socjalnej realizuje
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Ze względu
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na występowanie problemu narkomanii w rodzinach Ośrodek udzielił pomocy
9 rodzinom.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Uchwałą nr XLI/231/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
12 grudnia 2017 roku przyjęto program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2018. Założenia programu
zostały zrealizowane poprzez szereg działań profilaktycznych.
W ramach zadań z zakresu lecznictwa odwykowego na terenie gminy zgodnie
z założeniami programu profesjonalne poradnictwo, psychoterapię indywidualną
i grupową osób uzależnionych oraz członków ich rodzin prowadzi Centrum
Psychoterapii i Psychoedukacji. Według informacji statystyka pacjentów w roku 2018
prezentowała się następująco:
Pacjenci z rozpoznaniem F43.2- zaburzenia adaptacyjne związane z piciem alkoholu (zażywaniem
narkotyków) przez partnera lub dziecko (współuzależnienie)

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
RAZEM:

Ilość osób
3
17
20

Ilość porad
terapeutycznych
21
38
58

Miejsce zamieszkania
miasto
3
16
19

wieś
0
1
1

Pacjenci z rozpoznaniem F10.20 – uzależnienie od alkoholu w okresie długotrwałej abstynencji
Miejsce zamieszkania
Ilość porad
Płeć
Ilość osób
terapeutycznych
miasto
wieś
Mężczyźni
2
10
2
0
Kobiety
2
18
2
0
RAZEM:
4
28
4
0
Pacjenci z rozpoznaniem F10.2 – uzależnienie od alkoholu

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
RAZEM:

Ilość osób
20
8
28

Ilość porad
terapeutycznych
77
47
124

Miejsce zamieszkania
miasto
9
3
12

wieś
11
5
16

Pacjenci z rozpoznaniem F19.2 – uzależnienie mieszane (substancje psychoaktywne różne i/lub alkohol)

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
RAZEM:

Ilość osób
3
1
4

Ilość porad
terapeutycznych
21
1
22

Miejsce zamieszkania
miasto
1
1
2

wieś
2
0
2
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Pacjenci z rozpoznaniem Z81.1 – obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu (DDA)

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
RAZEM:

Ilość osób
0
2
2

Ilość porad
terapeutycznych
0
13
13

Miejsce zamieszkania
miasto
0
1
1

wieś
0
1
1

Łącznie udzielono 249 porad terapeutycznych dla 59 pacjentów

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
RAZEM:








Ilość osób
29
30
59

Ilość porad
terapeutycznych
132
117
249

Miejsce zamieszkania
miasto
15
23
38

wieś
14
7
21

Ogólnie rozpiętość wieku pacjentów od 14 do 71 lat, średnia wieku 42 lata.
przedział wiekowy do 20 roku życia – 3 osoby,
przedział wiekowy od 21 do 30 lat – 5 osób,
przedział wiekowy od 31 do 40 lat – 11 osób,
przedział wiekowy od 41 do 50 lat – 18 osób,
przedział wiekowy od 51 do 60 lat – 12 osób,
przedział wiekowy powyżej 61 lat – 10 osób.

Nadzorowano i finansowano działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, a w tym: posiedzenia komisji (10), rozpatrywanie
wniosków o leczenie odwykowe (18), opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych (23). Przedstawiciel Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brał udział w 4 posiedzeniach Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 103
posiedzeniach grup roboczych Zespołu.
Gmina Strzelce Krajeńskie pokrywała koszty związane z wynagrodzeniem
opiekunów w świetlicach wiejskich. Zatrudnienie i ilość godzin pracy w 2018 roku
w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:
Świetlice wiejskie

Placówka
Świetlica w Buszowie
Świetlica w Gardzku
Świetlica w Brzozie
Świetlica w Sokólsku
Świetlica w Bobrówku
Świetlica w Lipich Górach
Świetlica w Ogardach
Świetlica w Tucznie
Świetlica w Wielisławicach
Świetlica w Licheniu

Ilość godzin (rodzaj umowy)
4 godziny (umowa o pracę)
2 godziny (umowa o pracę)
2 godziny (umowa – zlecenie)
2 godziny (umowa – zlecenie)
2 godziny (umowa – zlecenie)
4 godziny (umowa o pracę)
4 godziny (umowa o pracę)
4 godziny (umowa o pracę)
4 godziny (umowa o pracę)
2 godziny (umowa – zlecenie)
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Świetlica w Wełminie
Świetlica w Lubiczu
Świetlica w Bronowicach
Świetlica w Dankowie

2 godziny (umowa – zlecenie)
2 godziny (umowa – zlecenie)
2 godziny (umowa – zlecenie)
4 godziny (umowa o pracę)

W swojej całorocznej działalności opiekunki oprócz planowanej pracy wraz
z dziećmi (codzienne zajęcia ruchowe, odrabianie lekcji jak również organizacja
przedsięwzięć okolicznościowych, kultywowanie tradycji świątecznych i świąt
państwowych) biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, promują zbiórki krwi,
wykonują okolicznościowe kartki dla chorych dzieci. W roku 2018 wzięły udział
w akcjach:, „Szlachetna paczka” „Plakat dla Kajetana ”. Brały udział w konkursie
organizowanym przez Strzelecki Ośrodek Kultury pn. „Palma wielkanocna”.
Zaangażowanie opiekunek i dzieci przejawia się organizacją wspólnych wyjazdów,
spotkań integracyjnych. W świetlicy środowiskowej w Gardzku odbyła się wspólna
wigilia, w której wzięły udział opiekunki wraz z dziećmi ze wszystkich świetlic. Swoje
osiągnięcia i pomysły opiekunki przedstawiają na kwartalnych spotkaniach w Urzędzie
Miejskim, które mają na celu między innymi przedstawienie ciekawych pomysłów oraz
motywację nowych lub mniej aktywnych opiekunek do pracy.
W 2018 r. opiekunki uczestniczyły w kolejnym szkoleniu realizowanym
w ramach projektu „Wspieranie szkół i palcówek oświatowych w zakresie interwencji
kryzysowej”, gdzie zdobyły wiedzę z zakresu wspierania dzieci i młodzieży w trudnych
sytuacjach życiowych (próby samobójcze). W ramach programu zakupiono materiały
biurowe, artykuły i spożywcze do organizacji zajęć, konkursów i imprez
okolicznościowych w świetlicach, opłacono transport na wycieczki grup świetlicowych
i ufundowano nagrody na konkursy dla świetlic.
W ramach organizacji czasu wolnego współorganizowano akcję zimową i letnią
w Strzeleckim Ośrodku Kultury i Bibliotece. Zakupiono warsztaty profilaktyczne
z zakresu profilaktyki uzależnień o tematyce dopalaczy, dla uczniów klas 7 szkoły
podstawowej i klas gimnazjalnych, oraz warsztaty z zakresu cyberprzemocy. Wspierano
finansowo i organizacyjnie działalność Klubu Seniora „Pogodny Uśmiech”, min.
zakupiono nagrody na Turniej Klubów Seniora. Na powyższe zadania wydatkowano
ponad 37.000zł.
Podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie
Wielkopolskim, na mocy którego przekazano środki na wydatki poniesione w związku
z badaniami lekarskimi osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Pomieszczeniu Dla
Osób Zatrzymanych (PDOZ) w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach
Krajeńskich oraz zakup materiałów profilaktycznych – kwota 5.000 zł.
3. Realizacja akcji prozdrowotnych
W ramach realizacji akcji prozdrowotnych zakupiono sprzęt do badań
stomatologicznych dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Strzelce Krajeńskie na
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kwotę ponad 900 zł. Do tej pory przebadano 152 dzieci, zakupiony sprzęt pozostał do
wykorzystania. Wraz z kołami łowieckimi i przychodnią Katharsis zorganizowano
Medyczny Dzień Dziecka, na który przeznaczono kwotę ponad 6.500 zł. Odbył się on
pod hasłem „Miasto i myśliwi dzieciom". Impreza odbyła się na strzeleckich plantach.
Lekarze specjaliści przebadali blisko 200 dzieci. W tym dniu była możliwość oddania
krwi w związku z czym 27 osób oddało krew, a 11 zapisało sie do bazy DKMS.
W ramach profilaktyki raka piersi, udostępniano miejsce postojowe oraz zasilanie
energią elektryczną dla mammobusu, który od wielu lat obsługuje nasze miasto. W roku
2018 mammobus stacjonował w mieście 6 razy. Do badań zarejestrowano 697 kobiet,
badania wykonano u 614. W roku 2018 zorganizowano 4 zbiórki krwi. W akcji
obsługiwanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do oddania
krwi zarejestrowało się 179 osób, krew oddało 161. Łącznie pozyskano 72,450 l krwi.
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
27 września 2018 r. Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich podjęła Uchwałę
Nr XLVIII/281/18 w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie
miasta i gminy Strzelce Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Uchwała określa maksymalną liczbę zezwoleń alkoholowych na terenie
miasta i gminy:




o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo w wysokości 120 zezwoleń,
o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości
85 zezwoleń,
o zawartości powyżej 18 % w wysokości 100 zezwoleń,
w tym:





liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży: o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo na 50
zezwoleń,
o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
na 25 oraz o zawartości powyżej 18 % na 30 zezwoleń.
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży: o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo na
70 zezwoleń, o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na
60 oraz o zawartości powyżej 18 % na 70 zezwoleń.

Przed podjęciem uchwały na terenie Gminy funkcjonowało:


41 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży. W tych punktach wydano w sumie
125 zezwoleń: 42 zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu
oraz na piwo, 42 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do
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18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz 41 zezwoleń na sprzedaż
napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.
22 punków prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży. W tych punktach wydano w sumie 43 zezwoleń:
22 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów powyżej do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwo, 9 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 12 zezwoleń na
sprzedaż i podawania napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Realizując uchwałę, do dnia 31 grudnia 2018 roku wydano sześć nowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.
W 2018 roku Gmina uzyskała z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych środki w wysokości 365.921 zł.
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XII.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich
przy ulicy Gorzowskiej nr 15 jest Spółką, w której
Gmina Strzelce Krajeńskie posiada 100 % udziałów. Spółka w zakresie swojej
działalności realizuje zadania własne Gminy poprzez: zbiorowe zaopatrzenie gminy w
wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków, utrzymanie czystości i
porządku, dbanie o zieleń, administrowanie gminnego budownictwa, prowadzenie
targowiska miejskiego, administrowanie gminnych cmentarzy oraz innych zadań,
mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.
Spółka, na podstawie zawartych umów uczestniczy w poprawie infrastruktury
oraz dba o ochronę i estetykę środowiska, świadcząc, na rzecz Gminy, usługi
w zakresie: sprzątania ulic, chodników, parkingów i placów, oczyszczania słupów
ogłoszeniowych i tablic informacyjnych, sprzątania wiat przystankowych, zimowego
utrzymania ulic, chodników, placów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej,
prowadzenia i utrzymania w czystości publicznych szaletów miejskich oraz utrzymania
i obsługi fontanny na skwerze. Gmina przeznaczyła na te zadania 844.000 zł.
W celu zabezpieczenia miejsc pochówków, rozpoczęto prace związane
z rozbudową miejskiego cmentarza komunalnego. Planowany koszt etapu I
polegającego na robotach rozbiórkowych, demontażowych i ziemnych wraz
z ogrodzeniem terenu to 182.000 zł.
Będąc administratorem mieszkalnych zasobów komunalnych, Spółka uczestniczy
w poprawie estetyki miasta przez prowadzenie prac remontowych, renowacyjnych, w
tym termomodernizacyjnych budynków komunalnych oraz części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych - koszt 653.100 zł. Remontowa ekipa
budowlana przeprowadziła na zlecenie Gminy remont budynku przeznaczonego na
Środowiskowy Dom Samopomocy, wykonując remont elewacji i docieplenie.
Poniesiono na to zadanie środki w wysokości 219.100 zł.
Rok 2018 był kontynuacją realizacji Programu Oddłużeniowego oraz Programu
Świadczeń Rzeczowych dla najemców lokali stanowiących własność Gminy Strzelce
Krajeńskie zalegających z opłatami za użytkowanie lokali. Do Programu
Oddłużeniowego przystąpiło w latach wcześniejszych 12 dłużników. Połowa z nich
potwierdziła zrealizowanie programu w 2018 roku, poprzez regulowanie opłat
bieżących i spłatę zadłużenia. Sześciu kolejnych dłużników jest w trakcie realizacji
programu.
Do Programu Świadczeń Rzeczowych w 2018 roku przystąpiło 9 kolejnych
dłużników, z czego jedna osoba wywiązała się z programu, dwie są w trakcie,
a pozostali zrezygnowali lub nie podjęli zobowiązania programowego. Jednak ze
względów ekonomicznych Spółka postanowiła kontynuować Program Świadczeń
Rzeczowych do końca 2020 roku.
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Zmiany w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o Zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzone w roku 2017 i 2018
narzuciły obowiązek opracowywania taryf na okres trzech lat. Po zmianach w ustawie
organem regulacyjnym, do którego należy kierować wnioski taryfowe jest obecnie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Spółka przekazała Organowi
regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryf na lata 2018-2021 w terminie 120 dni
przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Organ regulacyjny
zatwierdził taryfę i obowiązuje ona od 15.06.2018 roku do 14.06.2020 r.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Spółka nieustannie buduje nowe
odcinki sieci wodociągowych, przebudowuje stare, buduje nowe przyłącza oraz
modernizuje stacje uzdatniania wody. W roku 2018 przyjęto do eksploatacji nowo
wybudowaną sieć wodociągową z miejscowości Ogardy do Gilów. Budowa sieci miała
na celu wyeliminowanie zagrożonego bakteriami coli ujęcia wody w Gilowie,
wydatkowano kwotę 482.900 zł. W Brzozie wymieniono, a w Wielisławice
i w Strzelcach Krajeńskich dobudowano nowe odcinki sieci wodociągowej za łączną
kwotę 263.700 zł.
Przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody w Licheń - koszt 207.600
zł. W celu poprawy jakości wody dostarczanej odbiorcom, na ujęciach
w Gardzku,
Sławnie i Czyżewie zainstalowano lampy UV, wydatkowano 90.900 zł. Mając na
uwadze stałą, nieprzerwaną dostawę wody odbiorcom gminy, rozpoczęto procedurę
pozyskania nowego ujęcia wody w miejscowości Licheń.
Spółka uczestniczy w rozbudowie infrastruktury technicznej poprzez budowę
nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miejskim m.in.
w ul. Poznańskiej i na terenach nabrzeża Jeziora Górnego oraz na terenach rekreacyjnowypoczynkowych w m. Długie, łączny koszt 171.200 zł.
Przebudowano przyłącza kanalizacyjne wraz z posadowieniem zbiorników
bezodpływowych w Przyłęgu i Ogardach, wydatkowano kwotę 37.000 zł. W celu
zwiększenia wydajności przepompowni ścieków w m. Bobrówko zamontowano
2 pompy za kwotę 39.500 zł.
Dzierżawiona przez Spółkę oczyszczalnia ścieków w Strzelcach Krajeńskich
przyjmuje ścieki z terenu gminy, które dopływają sieciami kanalizacyjnymi oraz są
dowożone pojazdami asenizacyjnymi, dostosowanymi do przewozu nieczystości
płynnych własnych, jak i przewoźników zewnętrznych. Rocznie oczyszczalnię
opuszcza 630 tys. m3 ścieków oczyszczonych, produkując przy tym osady ściekowe
w ilości ok. 2 tys. ton.
Rozpoczęto modernizację poletek osadowych polegającej na budowie wiaty
stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego. Spółka na
modernizację poletek osadowych, na montaż lamp UV w Gardzku i Sławnie oraz na
wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego studni w m. Licheń, otrzymała
dofinansowanie w wysokości 277.700 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.110.900 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze.
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Zestawienie stanu zawansowania zadań zaplanowanych w roku 2018 w Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2021:

Wodociągi

Budowa przesyłowej sieci
wodociągowej z m. Ogardy
do m. Gilów - automatyka

Stopień
zawansowania

Zrealizowano

Modernizacja SUW Licheń
– automatyka

Zrealizowano

Wymiana rozdzielczej sieci
wodociągowej w m.
Sidłów.

Zadanie
przesunięto na
2019 rok

Budowa sieci
wodociągowej w m.
Wielisławice

Zrealizowano

Montaż zasuw sekcyjnych

Zrealizowano

Modernizacja Suw –
montaż lamp UV
Wymiana wodomierzy z
systemem radiowego
odczytu
Budowa odcinka sieci
wodociągowej w ul.
Poznańskiej
Wykonanie studni
głębinowej w m. Licheń
Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy sieci
wodociągowej PCKGrodziska
Budowa sieci
wodociągowej w ul.
Grodziskiej – Słonecznej

Kanalizacja

Modernizacja poletek
Osadowych –
oczyszczalnia ścieków

Opracowanie
dokumentacji projektowej
budowy sieci
kanalizacyjnej PCK Grodziska
Budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w
ul. Poznańskiej
Opracowanie
dokumentacji budowlanej
sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Przyłęg
Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul
Słonecznej i Grodziskiej

Stopień
zawansowania
Realizację
zadania
rozpoczęto
w 2018r.
– planowane
zakończenie
czerwiec 2019r.
Zrealizowano

Zrealizowano
Zadanie
zrealizowała
Gmina
Zadanie
zrealizowała
Gmina

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano
Zakończenie
realizacji
2019 rok
zrealizowano
Zadanie
zrealizowała
Gmina
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XIII. STRZELECKI OŚRODEK KULTURY
Działalność Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w tym
znajdujących się w strukturach ośrodka: Punktu Informacji
Turystycznej, Spichlerza, Ziemi Strzeleckiej w roku
2018 roku oparta była na realizacji zadań statutowych oraz
na realizacji rocznego planu pracy ośrodka w oparciu
o „Strategię zrównoważonego rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie”, w szczególności
zaś następujących założeń wynikających ze strategii: promocja różnych form
kulturalnych, stworzenie możliwości zapoznania się z historią regionu, lokalnymi
tradycjami, twórczością i sztuką ludową, organizacja przedsięwzięć, wydarzeń, imprez
kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
promującymi rozwój kultury.
1. Imprezy własne i współorganizowane przy pomocy Strzeleckiego
Ośrodka Kultury
W roku 2018 Strzelecki Ośrodek Kultury przygotował i zrealizował szereg
atrakcyjnych imprez kulturalnych, przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców
(dzieci, młodzież, dorośli). Większość imprez (poza wpisowym na turnieje szachowe,
warsztaty, wycieczki w ramach „Białej Zimy” i koncerty odpłatne) była nieodpłatna.
Na imprezach plenerowych odnotowaliśmy ponadto obecność mieszkańców innych
gmin, powiatów, a nawet województw. Obecni byli także goście z zagranicy,
w szczególności ze strony miast partnerskich gminy Strzelce Krajeńskie.












Orszak Trzech Króli – zorganizowany wspólnie z Parafią pw. św. Franciszka
z Asyżu,
Małanka – impreza łemkowska organizowana w Ośrodku,
Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa – występ dla szkół gminnych, organizowany
w Ośrodku,
Pro Arte – Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych, eliminacje powiatowe do
finałów wojewódzkich, udział wzięły grupy kolędnicze z terenu powiatu,
Spotkanie noworoczne dla instruktorów i działaczy kulturalnych z gminy –
podsumowanie poprzedniego roku działalności w sferze kulturalnej dla
pracowników, instruktorów, sekcji działających w SOK,
„Tworzymy kulturę szacunku w sieci” - Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego
Internetu, spotkanie dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy,
Bal karnawałowy dziecięcy sekcji SOK-u,
Biała Zima – cykl zajęć organizowany dla dzieci z gminy,
Koncert Walentynkowy – koncert z okazji święta zakochanych dla mieszkańców
gminy,
Warsztaty Zespołu Tańca Paradoks – organizowane jako dodatkowe szkolenie dla
dziewcząt z sekcji tanecznej,
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Kultura Tędy – szkolenie dla pracowników domów kultury oraz innych organizacji
działających w tym obszarze w naszym powiecie organizowane przez pracowników
RCAK w sali widowiskowej SOK-u,
The Voice of College – konkurs piosenki obcojęzycznej organizowanej przez
Zespół Szkół w Ośrodku,
Teatr Kalliope – organizowany dla uczniów Zespołu Szkół w Ośrodku,
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” –
organizowane Ośrodku,
Dzień Kobiet z kabaretem Bumelant – impreza z okazji święta kobiet dla
mieszkańców gminy Strzelce Kraj.,
Szkolenie BHP dla strażaków z gminy Strzelce Krajeńskie – organizowane
w Ośrodku,
Koncert Piotra Roguckiego i Błażeja Króla – impreza biletowana,
Walne zebranie ROD Piastowski –
organizowane w Ośrodku,
Mistrzostwa Gminy w Szachach,
Batalion Enigma, spektakl „Wszystkim
synom i córkom” – organizowane
w Ośrodku dla młodzieży ze szkół
gminnych,
Pro Arte – Lubuski Konkurs Recytatorski –
eliminacje powiatowe do etapu wojewódzkiego dla dzieci z terenu powiatu,
Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Scena dla Ciebie” - konkurs
organizowany dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu mający na celu wyłonienie
młodych talentów,
Heliosy – impreza organizowana przez Zespół Szkół przy pomocy Ośrodka,
Koncert chóru i Zespołów Wokalnych Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa
w Humaniu,
Spektakl muzyczno-taneczny „I Still
Remember
The
Feeling”impreza
biletowana,
Warsztaty wyjazdowe chóru Cantus Decus,
organizowane w Rewalu,
Pro Arte – Gala Teatralna – eliminacje
powiatowe,
Piknik Majowy PSP 2 – impreza plenerowa organizowana przez PSP Nr 2 przy
pomocy Ośrodka,
Nasza Energia Daje Radość – impreza organizowane przez Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy przy pomocy Ośrodka,
Pro Arte – Gala Taneczna, eliminacje powiatowe do etapu wojewódzkiego, udział
wzięły grupy taneczne z terenu całego powiatu,
Uroki Strzeleckich Lasów – impreza organizowana przez Nadleśnictwo i partnerów
przy pomocy Ośrodka,
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Międzynarodowe Forum Kultury – Danków, spotkanie z partnerem niemieckim
odnośnie przyszłości współpracy kulturalnej pomiędzy naszym Ośrodek a domem
kultury w Angermünde, projekt zrealizowany z dotacji unijnej w ramach naborów
z Euroregionu Pro Europa Viadrina,
Wyjazd uczestników sekcji Paradoks na Akademię Pana Kleksa do Filharmonii
Gorzowskiej,
Medyczny Dzień Dziecka – impreza plenerowa na plantach przy jeziorze Górnym
dla dzieci z gminy współorganizowana przez SOK,
Złote Sowy – impreza organizowana przez Publiczne Gimnazjum przy wsparciu
Ośrodka,
10-lecie zespołu tańca Paradoks –
jubileusz zespołu Paradoks obchodzony
przy wsparciu środków z Euroregionu Pro
Europa Viadrina,
Wystawa polsko - niemiecka, projekt
zrealizowany z dotacji unijnej w ramach
naborów z Euroregionu Pro Europa
Viadrina,
Jarmark Strzelecki - święto miasta
organizowane na Rynku Miejskim,
z licznymi atrakcjami i występami,
w ramach imprezy odbył się koncert
gwiazd, m.in. Czerwonych Gitar i Ewy
Farnej, projekt zrealizowany z dotacji
unijnej w ramach naborów z Euroregionu
Pro Europa Viadrina,
Akcja Lato – dwutygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu gminy,
konkursy, gry, zabawy,
Biwak Paradoks, obóz Paradoksu – wakacyjny wyjazd zespołu Paradoks do
Bułgarii, oraz zakończenie roku artystycznego w SOK,
Disco Długie Festival – 3. edycja imprezy plenerowej masowej organizowanej w m.
Długie dla mieszkańców, turystów i partnera zagranicznego, połączona
z koncertami gwiazd muzyki disco polo oraz konkursami plażowymi dla dzieci
dorosłych. Impreza współfinansowana ze środków Euroregionu Pro Europa
Viadrina, bardzo popularna, ciesząca
się zainteresowaniem mieszkańców innych
województw. Zanotowaliśmy około 10.000 osób,
XI Koncert Charytatywny „Strzelczanie dla strzelczan” - koncert plenerowy,
którego celem jest charytatywna pomoc potrzebującym mieszkańcom gminy,
współorganizowany z innymi podmiotami: MGOPS, parafią, Zespołem Caritas,
gminą Strzelce Kraj. i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich,
Jubileusz 50-lecia klubu kolarskiego POM – organizowany w Ośrodku przez władze
klubu,
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
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Koncert z okazji 50-lecia Przedszkola Samorządowego Nr 1 – organizowany
w Ośrodku koncert jubileuszowy przy pomocy pracowników Ośrodka,
Koncert poświęcony 100-leciu odzyskania Niepodległości – koncert organizowany
w naszym Ośrodku przez Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego,
Występ zespołu Krajna na obchodach Oktoberfest w Zinndorf,
Występ zespołu Krajna w Ługach w ramach projektu „Polsko-Niemieckie spotkanie
seniorów – taniec łączy narody”,
Jubileusz Przedszkola Samorządowego Nr 2 – organizowany w Ośrodku,
Spektakl Narodowego Teatru Edukacji – przedstawienie organizowane dla dzieci
z terenu gminy Strzelce Kraj. w Ośrodku,
Wystawa „Strzelce w batiku” - powarsztatowa wystawa organizowana przez
Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku,
Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej - Konkurs skierowany do uczniów Szkół
Podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich z terenu powiatu strzeleckodrezdeneckiego organizowany przez Starostwo Powiatowe przy współpracy ze
Strzeleckim Ośrodkiem Kultury,
Występ niepodległościowy przedszkolaków – impreza z okazji 11 Listopada
zorganizowana przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Ośrodku,
Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości – uroczyste obchody
dla mieszkańców całego powiatu zorganizowane wspólnie ze Starostwem
Powiatowym na Rynku Miejskim oraz boisku przy siedzibie Starostwa, połączone
z koncertem Kuby Płucisza, licznymi konkursami i atrakcjami,
Patriotyczne Zaduszki – organizowane przez parafię pw. św. Franciszka, z pomocą
techniczną naszego Ośrodka,
Koncert Kasi Stankiewicz – impreza biletowana,
IV Mistrzostwa w akrobatyce Powietrznej – organizowane przez Klub Sportowy Art
w Ośrodku,
Przedstawienie świąteczne przedszkolaków – organizowane przez Przedszkole
Samorządowe Nr 2 w Ośrodku,
Jarmark Świąteczny – Wigilia Miejska na
Rynku Miejskim – organizowana wraz
z partnerem niemieckim w ramach
projektu dofinansowanego z Euroregionu
Pro Europa Viadrina,
Wydanie świątecznej płyty z nagraniami
kolęd i pastorałek partnera niemieckiego,
wokalnych sekcji Ośrodka i zespołów z
terenu gminy – dofinansowane ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina,
Świąteczny występ przedszkolaków - organizowany przez Przedszkole
Samorządowe Nr 1 w Ośrodku,
Koncert kolęd – organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia
w Strzelcach Kraj. przy pomocy Ośrodka,
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Występ Strzeleckiej Orkiestry Dętej
w miejscach handlowych w Strzelcach
Kraj. - happening promocyjny dla
mieszkańców
gminy,
połączony
z prezentacją polskich kolęd i pastorałek,
Strzelecki Klub Filmowy – nowa polska
książka na ekranie „Pokot” A. Holland.

Wymienione imprezy własne oraz
współorganizowane przez Strzelecki Ośrodek Kultury, zorganizowane zostały w dużej
mierze przy pomocy działających w Ośrodku dużych form artystycznych i sekcji
zainteresowań:















chóru środowiskowego „Cantus Decus”,
Zespołu Tańca Ludowego „Krajna”,
Strzeleckiej Orkiestry Dętej im. J. Bywalca,
Sekcji szachowej Stowarzyszenia Miłośników Gry Królewskiej,
Teatrzyku dziecięcego „Abra Kadabra”,
Studia piosenki,
Strzeleckiego Klubu Filmowego,
Sekcji tańca nowoczesnego – trzy grupy dziecięce i 3 grupy młodzieżowe,
Sekcji gimnastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Sekcji plastycznej,
Teatru młodzieżowego „Teatr na piętrze”,
Zespołu tańca „Remember the feeling”,
Zespołu muzycznego „LaNinia”,
Zespołu muzycznego „Poczekalnia”.

W Jarmarku Strzeleckim – Dni Miasta udział wzięli mieszkańcy naszej gminy,
gmin ościennych, miejscowości z województwa i województw sąsiednich. Koncert
P. Roguckiego, który był odpłatny, zanotował
100% frekwencję. Bilety dobrze się sprzedały
również na spektakl Remember the Feeling.
Dużym
zainteresowaniem
cieszył
się
jubileuszowy koncert zespołu Paradoks,
w którym uczestniczył także partner niemiecki.
Wysoką frekwencją zanotowano na imprezie
plenerowej Disco Długie Festiwal (około 10 tys.
osób). W roku sprawozdawczym kontynuowana była pomoc charytatywna dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy tj. Koncert Charytatywny „Strzelczanie
dla strzelczan”. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert odpłatny Kasi
Stankiewicz oraz Jarmark Świąteczny połączony z Wigilią Miejską, na którym osoby
prowadzące działalność gospodarczą, handlową, gastronomiczną z terenu gminy
Strzelce Kraj. wystawiali swoje produkty.
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W roku 2018 Strzelecki Ośrodek Kultury podtrzymywał współpracę zagraniczną
z gminami: Angermünde, Jammerbugt i Tornesch. Jednym z przejawów tej współpracy
był przyjazd dyrektora domu kultury z Angermünde, który brał udział
w Międzynarodowym Forum Kultury. Omówiono podczas tego spotkania współpracę
pomiędzy naszymi domami kultury. Zespół Four Feel Fine z Angermünde gościł na
Jarmarku Strzeleckim, dał również występ na estradzie przed gwiazdą wieczoru, gościł
podczas Disco Długie Festival. Ponadto na imprezach dofinansowanych ze środków
unijnych obecni byli seniorzy z Klubu Seniora Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg.
Wspólnie z nimi nagrana została płyta z kolędami i pastorałkami, którą nieodpłatnie
dołączyliśmy do świątecznego wydania „Ziemi Strzeleckiej”, również dofinansowana
ze środków unijnych.
Uczestnicy sekcji zainteresowań Ośrodka w okresie sprawozdawczym odnosili
następujące sukcesy. Uczestniczki z sekcji wokalnej otrzymały wyróżnienie w finale
XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”
Drezdenko 2018. Grupa teatralna naszego Ośrodka „AbraKadabra” została laureatem
Powiatowego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Pro Arte – Lubuska Gala
Teatralna i otrzymała nominację do etapu wojewódzkiego. Podczas Lubuskiej Gali
Teatralnej – wojewódzki etap w Sulęcinie – grupa otrzymała tytuł laureata. Szachiści ze
Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej wywalczyli tytuł wicemistrza
województwa lubuskiego w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego
Juniorów i Młodzików 2018. Strzelecka szachistka z STMGK została wicemistrzynią
województwa lubuskiego. Grupa z Paradoksu pomyślnie przeszła eliminacje powiatowe
Lubuskiej Gali Tanecznej Pro Arte 2018, otrzymując tytuł laureata i nominację do etapu
wojewódzkiego.
2. Ziemia Strzelecka
Dwutygodnik Samorządowy Miasta i Gminy Strzelce
Krajeńskie „Ziemia Strzelecka” w 2018 roku wydała 24
numery, a nakład wynosił 1500 egzemplarzy. Rocznie
wydano 36.089 szt. Cena gazety dla czytelnika wynosiła 2 zł i nie zmieniła się
w stosunku do roku ubiegłego. Nie odnotowano zwroty gazet. Nieodpłatnie przekazano
360 sztuk: do bibliotek, Urzędu Miejskiego i partnerów w ramach współpracy
z zagranicą.
W okresie sprawozdawczym „Ziemia Strzelecka” zorganizowała we współpracy
z klubem LKS POM plebiscyt na kolarza 50-lecia, w głosowaniu brali udział czytelnicy
"Ziemi Strzeleckiej". Strona internetowa gazety, odnotowała łącznie ponad 200 tys.
wyświetleń strony. Strona była odwiedzana przez mieszkańców gminy oraz
zagranicznych internautów (wg Google Analythics). Stale uzupełniane jest archiwum
o kolejne wydania gazety, działał także fanpage, przez który kontaktują się czytelnicy.
Gazeta udzielała się w przedsięwzięciach kulturalnych i charytatywnych,
współorganizowała m.in. koncert „Strzelczanie dla strzelczan”. Zysk wypracowany
dzięki reklamom wydany został na zakup sprzętu biurowego, szkolenia oraz bieżące
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potrzeby. Zaoszczędzone środki z 2018 roku wydane zostaną na modernizację sprzętu,
doposażenie biura w sprzęt biurowy oraz zakup niezbędnego oprogramowania.
3. Punkt Informacji Turystycznej
W okresie sprawozdawczym w Punkcie Informacji Turystycznej
zatrudniony był jeden pracownik w wymiarze jednego etatu, na stanowisku
organizator ruchu turystycznego. PIT czynny był od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w okresie od czerwca do końca sierpnia
również w soboty od godziny 9:00 do 14:00. Podczas minionego roku Punkt Informacji
Turystycznej prowadził działalność w zakresie:



















poszerzenia
asortymentu
gadżetów
promocyjnych,
sprzedaży materiałów promocyjnych
w PIT, podczas Jarmarku Strzeleckiego
oraz Festiwalu Disco Długie,
dystrybucji biletów wstępu na wybrane
wydarzenia kulturalne,
bieżącej obsługi turystów odwiedzających
Gminę Strzelce Kraj.,
udzielanie informacji bezpośrednio, telefonicznie i mailowo,
udzielania informacji o miejscach noclegowych, punktach gastronomicznych
i innych około turystycznych w Gminie Strzelce Kraj.,
prowadzenia wykazu imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
odbywających się na terenie Gminy Strzelce Kraj.,
udzielania informacji dotyczących połączeń
komunikacyjnych PKS, PKP,
udzielania
informacji
o
ciekawostkach
turystycznych, ścieżkach rowerowych, pieszych
oraz wodnych,
współpracy z podmiotami działającymi na rynku
turystycznym oraz instytucjami tworzącymi oferty
turystyczne,
pomocy turystom w zakresie opracowywania oferty
pobytowej w Gminie Strzelce Kraj.,
współpracy z innymi punktami informacji
turystycznej w województwie i kraju,
gromadzenia i udostępniania bezpłatnych materiałów promujących Gminę Strzelce
Kraj. wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. oraz
podmiotów współpracujących z Gminą Strzelce Kraj.
zamieszczania i udostępniania w gablotach PIT i w witrynach internetowych PIT
informacji o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
odbywających się w Gminie Strzelce Kraj.,
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umożliwienia korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu,
funpage na Facebooku oraz prowadzenie usług ksero,
promowania audio przewodnika.

Z usług świadczonych w ramach realizacji zadań prowadzenia Punktu Informacji
Turystycznej korzystali turyści przebywający na terenie miasta i w jego okolicach,
osoby będące w Strzelcach Krajeńskich przejazdem, zainteresowani ofertą turystyczną
miasta, kontaktujący się telefonicznie bądź za pomocą Internetu oraz mieszkańcy miasta
i gminy zasięgający informacji o ofercie rozrywkowej, kulturalnej miasta, a także
informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych. Łącznie z pomocy Punktu
skorzystało ponad 1000 osób.
Największe nasilenie ruchu turystycznego miało miejsce od kwietnia do września.
PIT odwiedzili turyści zarówno z odległych zakątków Polski jak i z zagranicy. Turyści
odwiedzający Punkt mieli dostęp do licznych publikacji dotyczących miasta i gminy
oraz całego regionu lubuskiego, do punktu samodzielnej naprawy rowerów oraz
kserokopiarki i bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu. Punkt Informacji
Turystycznej odwiedzały również grupy szkolne i przedszkolne, które zwiedzały
wystawy odbywające się w Punkcie:









wystawa prac autorstwa Rafała Nebelskiego,
wystawa „Dawne Strzelce”,
wystawa oraz sprzedaż rękodzieła Warsztatu
Terapii Zajęciowej,
wystawa prac gromad zuchowych pt. „Jesteśmy
żywymi pomnikami Kamińskiego”
wystawa prac dzieci i młodzieży ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach
Krajeńskich,
wystawa oraz sprzedaż pisanek pana Jana
Prokopa,
wystawa prac uczniów ze Specjalnego Ośrodka
Społeczno Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich pt. „Barwy Jesieni”.

W Punkcie Informacji Turystycznej prowadzona była sprzedaż książek oraz
gadżetów promujących Miasto i Gminę Strzelce Kraj, a także udostępniane były
bezpłatne publikacje i foldery promujące Strzelce Kraj. oraz inne miasta województwa
lubuskiego. W okresie sprawozdawczym największym zainteresowaniem wśród
turystów cieszyły się gadżety i artykuły promocyjne naszego miasta jak również
Festiwalu Disco Długie.
Punkt Informacji udostępniany był również na wszelkiego rodzaju eventy m.in.:
konsultacje na temat Funduszy Europejskich organizowany przez Lokalny Punkt
Informacyjny w Gorzowie Wlkp. Konsultacje kierowane były do mieszkańców, którzy
mieli szanse spotkać się ze specjalistą do spraw funduszy europejskich z zakresu
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środków unijnych, Orszak Trzech Króli, Radio Jedynka, IV Piątka na Rynku, impreza
edukacyjno-promocyjna „Dary Polskich Lasów”, zlot miłośniczek Zabytkowych
Mercedesów, mobilne Muzeum Multimedialne.
4. Imprezy kulturalne w Spichlerzu





















Strzelecki Klub Filmowy – nowa polska książka na ekranie „Pokot” A. Holland,
Klub Filmowy – Kino Australii „Dziesięć czółen” P. Dijgirr oraz „Polowanie
na króliki” P. Noyce,
wystawa pt. „Drzewa widziane inaczej” - zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. oraz Strzelcach Kraj.,
Strzelecki Klub Filmowy - spotkanie z policją „Pitbull” P. Vegi oraz „Drogówka”
W. Smarzowskiego,
turnieje szachowe dla dzieci,
konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną w gminie – organizowany dla
mieszkańców gminy, połączony z wystawą pokonkursową,
Strzelecki Klub Filmowy człowiek maszyna „Ghost in the shell” R. Sanders oraz
Łowca androidów” R. Scott,
szkolenie organizowane w Spichlerzu przez
Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w Strzelcach Kraj. dla rolników z terenu gminy,
Strzelecki Klub Filmowy –maj z monarchiniami „Księżna”,
Cogniton – zwolnieni z teorii – projekt edukacyjny organizowany przez uczennice
strzeleckiego gimnazjum,
drużynowe Mistrzostwa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w szachach,
Ogólnopolski Konkurs Gitarowy – organizowany przez Państwowa Szkołę
Muzyczną I stopnia przy pomocy
Ośrodka, w szczególności Spichlerza
udostępnionego jako zaplecze do działań
logistycznych,
III Turniej FIFA Mundial 2018,
wystawa „Twórczość dzieci z całego
świata” - wystawa prac plastycznych
wypożyczona z Galerii i Ośrodka
Plastycznej
Twórczości
Dziecka
w Toruniu,
Lubuska Akademia Młodego Lidera – szkolenie dla młodzieży ze Strzelec Kraj.
organizowane w Spichlerzu,
Strzelecki Klub Filmowy – Dobre bo polskie? W świecie polskiej muzyki „Jesteś
Bogiem” L. Dawid i Dobre bo polskie? W świecie polskiej muzyki „Jesteś Bogiem”
M. Bochniak,
Wystawa prac członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelcach Kraj.,
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Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo Wschodnich – letnie spotkanie
stowarzyszenia organizowane w Spichlerzu,
Strzelecki Klub Filmowy – cykl „Polskie
emancypantki”: „Sztuka kochania”,
III Turniej FIFA Mundial 2018,
Strzelecki Klub Filmowy – cykl „Polskie
emancypantki”:
„Maria
SkłodowskaCurie” i cykl „Malarstwo na ekranie”:
„Twój Vincent”,
wystawa „Adżaria warta odkrycia” wystawa prac fotograficznych gruzińskiego artysty – fotografa Jamleta Pagavy,
szachowe szkolenie dla dzieci ze szkół z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego,
Strzelecki Klub Filmowy – cykl „Malarstwo na ekranie”: „Młyn i krzyż” i cykl
filmowy „silne kobiety”: „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”,
andrzejki – zorganizowane w Spichlerzu otrzęsiny połączone z andrzejkami dla
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej,
Strzelecki Klub Filmowy – cykl filmowy „silne kobiety”: „Erin Brockovich”,
noc Horrorów – pokaz filmowy dla młodzieży połączony z konkursem na
najstraszniejszą dynię,
Strzelecki Klub Filmowy – grudniowe filmy „Cicha noc” „Szczęśliwego Nowego
Jorku”
finał Szlachetnej Paczki – zorganizowany
w Spichlerzu,
konkurs na najpiękniejszą Szopkę
Bożonarodzeniową w Gminie – konkurs
realizowany dla wszystkich mieszkańców
z terenu Gminy Strzelce Kraj., zgłoszono
kilkadziesiąt szopek, które prezentowane
były na wystawie w Spichlerzu do końca stycznia.
5. Finanse

Środki finansowe potrzebne do realizacji imprez kulturalnych pozyskano poprzez
składanie wniosków na wykonanie zadania publicznego ze Starostwa Powiatowego,
z Euroregionu Pro Europa Viadrina w ramach naboru na „Małe Projekty”,
Narodowego Centrum Kultury oraz przez wynajem pomieszczeń ośrodka kultury (sala
kameralna i widowiskowa, Spichlerz), a także poprzez wypożyczanie sceny przewoźnej,
nagłośnienia i oświetlenia. Na realizację imprez masowych dodatkowe środki
pozyskano dzięki konkursowi sprzedaży gastronomii i miejsc handlowych oraz
powierzchni reklamowych.
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Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., w zł.

Wyszczególnienie

Kwota

Kwota
ogółem

Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:
- środki finansowe:
- należności
- zobowiązania

129.619
84.124
6.767
52.262

Ogółem przychody w 2018 roku w tym:
Wpływy za wynajem sali, organizację imprez, sprzedaż

90.756

Dofinansowanie innych podmiotów - dom kultury

80.741

Wpływy ze sprzedaży gazety Ziemia Strzelecka

62.216

Wpływy z ogłoszeń w gazecie Ziemia Strzelecka

54.471

Wpływy dotacja wyd. Łamy Zwierzyneckie

14.169

Dotacja Urząd Miejski Strzelce Kraj.
Inne dotacje: Euroregion Pro Europa Viadrina, Starostwo Powiatowe

1.682.307

1.291.890
87.949

Przychody finansowe i operacyjne: odsetki bankowe, inne
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Ogółem poniesione koszty za 2018r. w tym:

775.326

wynagrodzenia osobowe, ZUS – 14 etatów

580.763

Koszty Spichlerza

21.143

Koszty Punktu Informacji Turystycznej

14.991

Koszty prowadzenia sekcji zainteresowań - 8 umów cywilno- prawnych

131.839

Koszty organizacji imprez

462.593

Koszty wydania gazety Ziemia Strzelecka - wynagrodzenia, druk gazety, inne

229.702

1.635.594

Stan środków obrotowych na 31.12.2018 rok, w tym:
- środki finansowe
- należności
- zobowiązania

164.865
130.837
8.273
42.330

Dokonano odpisów amortyzacyjnych na łączną kwotę 73.082,82 zł.
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XIV. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury. Wpisana do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Strzelce Krajeńskie. W bibliotece w Strzelcach
Krajeńskich znajduje się oddział dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych oraz czytelnia.
Na terenie wiejskim funkcjonują filie biblioteczne w Bobrówku, Brzozie, Ogardach
i Tucznie. Ponadto biblioteka prowadzi jeden punkt biblioteczny w Przedszkolu
Samorządowym nr 2.
1. Czytelnictwo
Stan zbiorów na 31.12.2018 roku wynosił: książki – 37.036 woluminów, w tym
w bibliotece w Strzelcach Kraj. – 16.431, w filiach wiejskich – 20.605. Odnotowano
293 audiobooki, w tym w filiach 6 szt.
W roku 2018 przybyło ogółem 1.173 wol. książek. Zakupiono 1.088 wol. książek
za kwotę 24.883 zł. Ilość zakupionych książek była wyższa niż w roku poprzednim
o 65. Dodatkowe środki na zakup zbiorów biblioteka pozyskała w ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 11.072 zł, za
które zakupiono 488 wol. Ze środków własnych zakupiono 600 wol. książek i 55
audiobooków za kwotę 15.049 zł. Rady sołeckie przekazały na zakup nowości dla
swoich filii – w Bobrówku 1.000 zł, Brzozie 500 zł, Tucznie 500 zł. Biblioteka przyjęła
85 darów książkowych o wartości 1.139 zł przekazanych m.in. przez czytelników,
Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. W roku 2018 wycofano ze zbiorów
bibliotecznych ogółem 849 wol. książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.
Biblioteka prenumerowała 24 tytuły czasopism bieżących za kwotę 5696 zł, a 6 tytułów
otrzymywała w formie bezpłatnej.
W roku 2018 biblioteka zarejestrowała ogółem 1.602 (+85) użytkowników.
W bibliotece w Strzelcach Krajeńskich zanotowano 1.206 (+91) użytkowników,
natomiast w filiach wiejskich 396 (-6). Najliczniejszą grupę czytelników stanowią nadal
dzieci i młodzież do lat 19 - 49%. Osoby w wieku 25 - 44 lata – 19%, w wieku 45 - 60
lat – 14%, powyżej 60 roku życia – 13%, najmniej liczną grupą były osoby w wieku 20
- 24 lata – 5%. Osoby uczące się stanowią 40% czytelników, osoby pracujące 25%,
pozostali 35%.
W roku 2018 zanotowano we wszystkich bibliotekach 36.703 wypożyczenia na
zewnątrz i udostępnienia zbiorów na miejscu, o 673 więcej niż w 2017 roku. Liczba
odwiedzin w bibliotece – 20.742, mniej o 350 niż w roku poprzednim, w tym 3.840
(-283) odwiedzin osób korzystających z komputera i dostępu do Internetu. Udzielono
użytkownikom
10.721
(+1587)
informacji:
bibliotecznych,
rzeczowych
i bibliograficznych.
Osoby niewidzące, niedowidzące i seniorzy korzystali z audiobooków, które są na
stanie biblioteki oraz mieli do dyspozycji 124 egzemplarze książek drukowanych z dużą
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czcionką. Ponadto, pracownicy biblioteki pomagali osobom starszy w obsłudze
komputera i korzystania z Internetu. W ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno - Wychowawczym udostępniono w ramach depozytu 130 audiobooków dla
uczniów niepełnosprawnych, które wykorzystywane są przez nauczycieli w czasie
prowadzonych lekcji i w internacie.
Ze względu na bariery architektoniczne oferowano usługę „Książka na telefon”
dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, które mają problem z dotarciem do
biblioteki. Bibliotekarze dostarczali książki, czasopisma i audiobooki.
Biblioteka współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora
„Pogodny Uśmiech”, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Warsztatem
Terapii Zajęciowej, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafialnym
Zespołem CARITAS przy parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu oraz
Środowiskowym Domem Samopomocy.
Dla najmłodszych biblioteka posiada 32 zestawy edukacyjne - książka, zabawka,
instrukcja dla rodzica. Oferta dostępna była bezpłatnie dla rodziców małych dzieci,
także dla dzieci niepełnosprawnych. Zestawy wspomagają rodziców w pracy nad
indywidualnym rozwojem dzieci, wyrównują szanse edukacyjne. Udostępniane także
były gry planszowe i puzzle.
Biblioteka posiada ogółem 22 komputery, tym 15 dostępnych dla użytkowników.
Stan zbiorów wprowadzonych do bazy w systemie elektronicznym na koniec roku
wyniósł 16.563 pozycji książkowych i 293 audiobooki. W 2018 roku rozpoczęto
tworzenie bazy użytkowników. Biblioteka w Strzelcach Kraj. i filia w Tucznie
posiadają swój profil na Facebooku. Średnia liczba wyświetleń postów strzeleckiej
biblioteki wyniosła 780, a filii średnio 280 wyświetleń. Filia w Tucznie posiada swój
profil na Instagramie.
2. Przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne
W czasie ferii zimowych zorganizowano szereg zajęć dla dzieci pozwalających
im na spędzeniu czasu wolnego w sposób kreatywny i ciekawy. W spotkaniach udział
wzięło
łącznie ponad 50 dzieci.
Motywem przewodnim zajęć literackich
i plastycznych była baśń H. CH. Andersena pt. „Królowa śniegu”. Dzieci obejrzały
przedstawienie teatralne pt. ”Królowa Śniegu”
w
wykonaniu
krakowskiego
Studia
Teatralnego Krak-Art. Ponadto zorganizowano
spotkanie z policjantem, który opowiedział jak
należy się zachowywać, aby bezpiecznie
spędzić czas wolny.
W czerwcu zorganizowano wystawę
plakatów
edukacyjnych
poświęconych
tematyce
pomocy
humanitarnej
oraz
globalnym wyzwaniom współczesnego świata
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pod hasłem „ „Globalnie w Bibliotekach”. Strzelecka biblioteka gościła pisarkę Iwonę
Małgorzatę Żytkowiak. Inicjatorem spotkania autorskiego był Dyskusyjny Klub
Książki. Podczas spotkania autorka opowiadała m.in. o początkach swojego pisania,
o tym dlaczego jej bohaterkami są kobiety, o swoim warsztacie pisarskim. Spotkanie
tradycyjnie zakończyło się podpisywaniem przez autorkę książek.
Rok 2018 był „Rokiem Zbigniewa Herberta”, z tej okazji w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie poświęcone poezji. Utwory
Z. Herberta prezentowali uczniowie ze strzeleckiego liceum oraz uczniowie siódmej
klasy Szkoły Podstawowej nr 2. Tematem rozmów była również poezja m.in. Adama
Asnyka, Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Ewy Lipskiej,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
W ramach wspólnego projektu z biblioteką szkolną z Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego odbył się cykl spotkań z dziećmi ze szkół podstawowych
w Strzelcach Krajeńskich. Dziecięca literatura polska stała się kanwą do stworzenia
inspirujących zajęć pod hasłem „Zaczarujmy świat. Celem spotkań z dziećmi było
zachęcenie ich do tego, by w codziennym życiu kierowały się pozytywnymi
wartościami, a także pokazanie im, że literatura może być dobrym materiałem do
wesołych zabaw. W przedsięwzięciu, na które złożyły się łącznie cztery spotkania,
udział wzięło ponad 80 osób.
„Aktywna wiosna” to nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
„Razem dla Strzelec”, którego partnerem projektu była biblioteka. W ramach tego
projektu odbyło się pięć spotkań seniorów z gerontopedagogiem. Osoby starsze miały
okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego, bezpiecznego i aktywnego życia.
Uczestnicy spotkań dowiedzieli się jak nie dać się oszukać, jak przygotować się do
wizyty u lekarza i dlaczego śmiech to zdrowie. Projekt sfinansowano ze środków
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odbyły się spotkania
czytelnicze
z dziećmi z Przedszkola Samorządowego nr 2 oraz Żłobka
Samorządowego. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca bibliotekarza
i jakie funkcje spełnia biblioteka. Zapoznały się z księgozbiorem Oddziału dla Dzieci,
a także obejrzały książki pisane alfabetem
Braille'a. Dzieci dowiedziały się jak można
zostać czytelnikiem biblioteki, wysłuchały
wierszy J. Paciocha "Dziecięce mądrości czyli
rymowanki z morałem" oraz kolorowały
zaproszenia do biblioteki dla swoich
rodziców.
W ramach XVII Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano
dla uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej zajęcia edukacyjne pod hasłem „Spotkanie ze słońcem”, korzystając
z książki Elizy Piotrowskiej "Bajka o słońcu". W czasie zajęć dzieci wykonały
wielkoformatowe prace plastyczne przedstawiające słońce.
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Biblioteka włączyła się do udziału w programie „Globalnie w Bibliotekach”,
który miał na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad
obrazem pomocy humanitarnej. W związku z tym przeprowadzone zostały warsztaty
z uczniami z klas V szkoły podstawowej pod hasłem „Kiedy przychodzi kryzys.
Organizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
i Polska Akcja Humanitarna. Wprowadzeniem do zajęć był film pt. „Nepal: odbudowa
szkół. Poprzez to spotkanie uczestnicy dowiedzieli się bardzo istotnych informacji na
temat konfliktów, klęsk i jak ogromną rolę odgrywa wzajemna pomoc.
Biblioteka, wzorem lat ubiegłych, w pierwszej połowie roku prowadziła zajęcia
mające na celu promowanie książki i wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywały się w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej przy Parafialnym
Zespole Caritas w Strzelcach Krajeńskich.
Wakacyjne spotkania z książką odbywały się pod hasłem „ Zdarzyła się pewna
historia w bibliotece…”. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o astronomii
i poznały literaturę z tego działu. Wykonywały prace plastyczne na dużych brystolach
i bawełnianych torbach Zajęcia organizowane
były również się na świeżym powietrzu, na
otwartej siłowni, boisku i placu zabaw. Dzieci
wzięły także udział w zawodach strzelania
z łuku sportowego. Obok literatury
popularnonaukowej
dzieci
poznawały
ciekawe powieści i opowiadania. Obejrzały
przedstawienie teatralne pt. „Bazyliszek”.
Projekt „Każde dziecko zasługuje na
książkę” realizowany przez bibliotekę otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu Promocja czytelnictwa 2018 w kwocie 6.000 zł. Projekt
skierowany był do wszystkich uczniów klas drugich (150 osób) szkół podstawowych z
terenu gminy i ich rodziców. W ramach zadania we wrześniu zorganizowano dla dzieci
trzy spotkania autorskie z Joanną Wachowiak i Agnieszką Tyszką. Dla rodziców
zorganizowano warsztaty prowadzone przez Maję Wilczewską, na których
przedstawiono działania mające na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu i prestiżu
aktywności społecznej wynikającej z czytania książek oraz ważnej roli rodziców w tym
zadaniu. Podczas spotkań czytelniczych
dzieci otrzymały na własność książki,
a słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
czytali im wybrane utwory. Uczestnicy
projektu otrzymali zakładki wykonane przez
Warsztat Terapii Zajęciowej.
W
październiku
miało
miejsce
wydarzenie artystyczne pt. „Ścieżka obok
drogi. Wspomnienie o Józefie Piłsudskim”
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autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny. Fragmenty książki zaprezentowała aktorka Ewa
Dałkowska i muzyk Dominik Rosłona. Każdy uczestnik spotkania otrzymał audiobooka
prezentowanej książki. Pokaz wydarzenia odbywał się w ramach grantu z programu
NIEPODLEGŁA realizowanego przez fundację Zatrzymać Czas.
Z okazji święta pluszowego misia w listopadzie przybyły do biblioteki dzieci ze
strzeleckiego przedszkola i klas pierwszych ze szkoły podstawowej. Dzieci tradycyjnie
przyniosły ze sobą swoich pluszowych przyjaciół, którzy towarzyszyli im we
wspólnych zabawach. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Kto przytuli misia Tulisia”.
W zajęciach wzięło udział około 70 osób.
Rocznica
100-lecia
odzyskania
niepodległości była okazją, aby przybliżyć
i przypomnieć młodym ludziom, jakie fakty
historyczne przyczyniły się do odzyskania
przez Polska niepodległości. Odbyło się
osiem
spotkań
z
uczniami
szkoły
podstawowej i gimnazjum, w których udział
wzięło łącznie ok. 120 osób. Każde spotkanie
rozpoczynało się wstępem, aby dzieci
i młodzież zapoznali się z tłem historycznym.
Uczestnicy wysłuchali opowiadania Wojciecha Widłaka pt. „Komendant wolnej
Polski”. Zadaniem dzieci i młodzieży było także przedstawienie Hymnu Polski
w sposób graficzny.
W roku 2018 odbyło się 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki W czasie
spotkań omawiana była literatura piękna polska i obca oraz literatura niebeletrystyczna.
Klubowiczki uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Iwoną Żytkowiak w Strzelcach
Krajeńskich i Sławomirem Koprem w Zwierzynie.
Strzelecka biblioteka zorganizowała spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza dla
pracowników bibliotek publicznych z terenu gminy i bibliotek partnerskich
z Dobiegniewa, Starego Kurowa i Zwierzyna.
Filie biblioteczne na terenie wiejskim organizowały zajęcia dla dzieci w czasie
ferii zimowych i letnich wakacji.
Filia biblioteczna w Bobrówku, wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich
zorganizowała spotkania czytelnicze oraz wieczór literacki w ramach akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
i Tygodnia Bibliotek zorganizowano wycieczki biblioteczne. Od stycznia do grudnia
odbywały się warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których powstawały prace
związane z różnymi świętami. Zorganizowano konkurs na najlepszy strój i opowiadanie
na Halloween i konkurs na świąteczną kartkę.
Filia biblioteczna w Ogardach poza organizacją zajęć dla dzieci w czasie ferii
zimowych i wakacji letnich pod hasłem „Tropem miejsc ciekawych i niezwykłych
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w Polsce i na świecie”, zorganizowała z okazji Dnia
Dziecka uroczyste spotkanie dla młodych czytelników
połączone z poczęstunkiem i upominkami.
Filia biblioteczna w Brzozie, pod hasłem
„3 Maja – nasze barwy narodowe” zorganizowała cykl
zajęć mających na celu przypomnienia dzieciom
podstawowych informacji na temat godła, hymnu
i flagi Polski. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Matki dla wszystkich mam oraz akcję na temat
bezpiecznego zachowania i bezpieczeństwa na drodze
wspólnie zorganizowano z Radą Sołecką i świetlicą
wiejską. Na Dzień Dziecka przygotowano gry, zabawy i konkursy. W listopadzie
z Radą Sołecką zorganizowano spotkanie andrzejkowe. Od stycznia do grudnia
odbywały się dla dzieci zajęcia plastyczne.
Filia biblioteczna w Tucznie w pierwszym półroczu prowadziła cotygodniowe
zajęcia pod hasłem „Gimnastyka umysłu i języka”. Dzieci uczyły się jak korzystać ze
słownika, wykonywały różnego rodzaju prace plastyczne. W drugim półroczu zajęcia
odbywały się pod hasłem „Spotkania
z Japonią”. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się,
między innymi, co to kanzashi i jak je
wykonać, poznały takie pojęcia jak chibi
i kawaii, na czym polega teatrzyk kamishibai.
W ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dzieci i młodzieży odbyło się
11 spotkań. Na spotkanie z Mają Wilczyńską
i jej teatrzykiem do biblioteki przybyły
najmłodsze klasy szkoły podstawowej
w Tucznie. Pani Maja opowiedziała wszystkim prawdziwą historię o smoku
wawelskim.
3. Realizacja budżetu
Na realizację zadań w budżecie Gminy zostały zaplanowane wydatki
w wysokości 599.276 zł. Plan wykonano 99,98%, w wysokości 599.258,90 zł.
W zakresie prac adaptacyjnych w bibliotece strzeleckiej wyremontowano
pomieszczenie, które przeznaczono na magazyn i pomieszczenie sanitarne z dodatkową
toaletą. Koszt remontu wyniósł 58.000 zł.
Biblioteka brała udział w programach i grantach, w których otrzymała
dofinansowanie w kwocie 11.072 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki - zakupiono 488 wol.,
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Promocja czytelnictwa w kwocie
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6.000 zł, oraz dofinansowanie w kwocie 2.500 zł ze środków gminnego programu
rozwiązywania problemów alkoholowych na organizację zajęć dla dzieci w czasie ferii
zimowych i wakacji.
Wykaz imprez i wydatki poniesione na organizację zadań

Koszt
imprezy

Nazwa zadania

Zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych
w bibliotece w Strzelcach Krajeńskich i filiach
wiejskich
Wieczór Poezji

1. 341,37

W tym koszty
zewnętrzne
1.000 zł
dofinansowanie
z budżetu Gminy

51,55

-

Światowy Dzień Książki

152,44

-

Spotkanie z pisarzem –Iwona Żytkowiak

886,48

-

Konkursy literackie w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki

282,04

Konkursy z okazji Dnia Dziecka w bibliotece
Brzoza
Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek dla bibliotekarzy z
terenu gminy i bibliotek partnerskich
(Dobiegniew, Stare Kurowo, Zwierzyn)
Projekt „Każde dziecko zasługuje na książkę”
w ramach programu Promocja czytelnictwa 2018
Zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas
wakacji w bibliotece Strzelce Kraj.
oraz bibliotekach filialnych
Spektakl słowno–muzyczny „Ścieżka obok
drogi. Wspomnienie o Józefie Piłsudskim”
Wieczór andrzejkowy dla dzieci w bibliotece
Brzoza

Razem:

100,50

522,01

8.187,46

2.228,96

131,96
100,00

-

6.000 zł - środki Min.
Kult. i Dziedzictwa
Narodowego
1.500 zł
dofinansowanie
z budżetu Gminy
Honorarium dla
artystów sfinansowane
przez Fundację
Zatrzymać Czas
-

13.984,77
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XV.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej "8 kroków”
w Strzelcach Krajeńskich powstał 29 grudnia
2006 roku i działa jako jednostka organizacyjna
Gminy. Siedzibą Warsztatu jest budynek przy ulicy Słowackiego 14 – „segment C”
Publicznego Gimnazjum.
Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
Celem rehabilitacji jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do
prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia. Podstawową działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej finansuje Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką współfinansującą jest
Gmina Strzelce Krajeńskie.
Osoby niepełnosprawne są kwalifikowane do uczestnictwa w Warsztacie
w oparciu o wskazanie do terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu o stopniu
niepełnosprawności. Warsztat jest placówką pobytu dziennego - zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyrektor warsztatu oraz pracownicy zajmujący się bezpośrednio uczestnikami
tworzą Radę Programową, do której obowiązków należy:









przygotowanie dla każdego uczestnika indywidualnego programu terapii,
wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu,
dokonywanie, z udziałem uczestnika warsztatu, nie rzadziej niż na pół roku, oceny
indywidualnych efektów rehabilitacji,
modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów
rehabilitacji,
wskazywanie uczestnikowi warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu,
a w przypadku nie ustanowienia takiego przedstawiciela - opiekunowi prawnemu,
możliwości i form dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej,
wyrażanie opinii odnośnie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych
przez uczestnika warsztatu w ramach tzw. "treningu ekonomicznego"
dokonywanie, wspólnie z centrum pomocy, corocznej oceny efektów realizacji
indywidualnych
programów
uczestników
warsztatu.

Czterdziestu pięciu uczestników Warsztatu
ma do dyspozycji 9 pracowni - kulinarną, filcu
i skóry, edukacji kulturalnej, wikliniarską,
plastyczną,
krawiecką,
rękodzielniczą,
komputerową
i
florystyczną
oraz
salę
rehabilitacyjną. Każda pracownia działa w oparciu
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o roczny plan działania.
Oprócz form terapii zawartych w rocznych planach każdej pracowni dodatkowo
uczestnicy brali udział w różnych imprezach oraz konkursach o zasięgu lokalnym,
wojewódzkim, a także ogólnopolskim. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Umiejętności
Zawodowych w Międzyrzeczu uczestnicy zdobyli I miejsce dla najlepszego Warsztatu
Terapii Zajęciowej w województwie lubuskim. W olimpiadzie biorą udział delegacje
z wszystkich warsztatów województwa lubuskiego.
Podopieczni co roku rywalizują w różnych
kategoriach
zawodowych,
m.in.
stolarstwo,
krawiectwo, witrażownictwo, ceramika czy kulinaria.
W ramach integracji społecznej, grupa teatru
lalkowego z Warsztatu wystawiła „Królewnę Śnieżkę
i 7 krasnoludków” na terenie woj. lubuskiego
w ponad 30 placówkach oświatowych i kulturowych.
Przedstawienie było w całości przygotowane przez
podopiecznych WTZ, lalki oraz scenografię wykonali
podopieczni
Warsztatu
terapii
Zajęciowej.
W ogólnopolskim przeglądzie teatralnym POKOT
w Międzyrzeczu – grupa teatralna zdobyła tytuł
laureata i zdobyła nagrodę finansową.
Przygotowano wystawę prac podopiecznych
Warsztatu pod nazwą "Strzelce malowane
w batiku". Zaprezentowano twórczość osób
niepełnosprawnych.
Wystawa
odbyła
się
w Strzeleckim Ośrodku Kultury. Podczas targów
w Gliśnie placówka promowała sztukę osób
niepełnosprawnych – prezentowano dorobek
i prace wykonane przez podopiecznych Warsztatu
(wiklina, ceramika, witraż, wyroby skórzane, filcowe itp.). Wykonano 200 budek dla
ptaków dla Nadleśnictwa Strzelce Kraj., które zostaną umieszczone w okolicznych
lasach. Uczestnicy brali także udział w akcjach zbierania żołędzi oraz kasztanów
w ramach kilkutygodniowych wyjazdów.
Ponadto uczestnicy brali udział w projekcie koordynowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pod nazwą: Aktywna integracja w powiecie
strzelecko - drezdeneckim, w okresie od 1.07.2016 r. do 31.12.2018 r. Projekt
dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej, a uczestnikami projektu były osoby
niepełnosprawne, a także ich otoczenie – 115 osób i osoby przebywające w pieczy
zastępczej i ich otoczenie – 50 osób. Projekt obejmował zasięgiem osoby zamieszkujące
na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego.
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Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa oraz
zwiększenie szans na zatrudnienie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji. Uczestnicy projektu mogli skorzystać
z różnorodnych form aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Uczestniczyli
w zajęciach rozwojowych, treningach umiejętności i kompetencji społecznych,
korepetycjach przedmiotowych, zajęciach z psychologiem, socjoterapii oraz innych
formach wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji. Realizowana
była także aktywizacja zawodowa, począwszy od spotkań z doradcą zawodowym,
poprzez pośrednictwo pracy, na zatrudnieniu kończąc. Projekt przyniósł bardzo ważne
wymierne efekty i korzyści z zakresu rehabilitacji zawodowej os. niepełnosprawnych,
gdyż 2 podopiecznych znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
W 2018 roku pozyskano także środki na naukę języka angielskiego w ramach
projektu " Lubuskie bez barier – kurs j. angielskiego". W zajęciach wzięło udział
15 podopiecznych WTZ, łącznie odbyło się 100 godzin zajęć.
Warsztat Terapii zajęciowej na co dzień współpracuje z wieloma instytucjami.
Wspólnie ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury prowadzi warsztaty dla dzieci podczas
akcji lato i zima, angażuje się w wiele innych inicjatyw prowadzonych przez ośrodek
kultury – przygotowanie sceny, oprawy oraz dekoracji na spotkanie wigilijne
z mieszkańcami, czy wykonanie koszulek dla zespołu tanecznego, działającego przy
ośrodku kultury.
Warsztat organizuje także cykliczne spotkania z uczniami szkół podstawowych,
podczas których prowadzi warsztaty rękodzielnicze. A tym samym realizuje formę
rehabilitacji społecznej os. niepełnosprawnych, które nawiązują kontakt, znajomości
i bliższe więzi z osobami pełnosprawnymi.
Warsztat od wielu lat otrzymuje zlecenia na wykonanie kartek okolicznościowych
i gadżetów promocyjnych. Środki uzyskane ze sprzedaży tych prac przeznaczane są na
integrację społeczną uczestników Warsztatu, organizowane są wyjazdy do kina, teatru,
wycieczki i imprezy andrzejkowe. W ramach partnerstwa oraz wspólnego projektu
podopieczni WTZ wykonali kilkaset zakładek do książek dla czytelników.
W roku 2018 skupiono się bardziej na rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, na wzmocnieniu ich zdolności zawodowych, podniesieniu
sprawności manualnej natomiast graniczono liczbę spotkań integracyjnych, w których
corocznie placówka bierze udział.
Na realizację zadań w budżecie Gminy zaplanowane zostały środki w wysokości
275.478,77 zł. Plan wykonano w wysokości 275.474,91 zł.
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XVI. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
funkcjonuje od dnia 1 listopada 2017 roku. Na adaptację i remont
obiektu Skarb Państwa - Wojewoda Lubuski udzielił dotacji
w wysokości
923.650 zł, w tym 891.950zł na adaptację, remont
i wyposażenie w ramach wydatków inwestycyjnych oraz 31.700 zł
na bieżącą działalność.
Obiekt jest parterowy, położony
w
cichej
i
spokojnej
okolicy,
z przynależnym terenem rekreacyjnym. W
2018 roku wykonano docieplenie ścian
zewnętrznych
budynku
płytami
styropianowymi
oraz
wymieniono
orynnowanie za kwotę 219.000 zł.
Dom jest dziennym ośrodkiem
wsparcia dla 25 osób dorosłych z terenu
gminy Strzelce Krajeńskie, przeznaczonym dla 10 osób z niepełnosprawnością
intelektualną (typ B) oraz dla 15 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych (typ C).
Środowiskowy Dom Samopomocy działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 przez 8 godzin dziennie, w tym przez 6 godzin
prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Dom jest miejscem nowoczesnym, przyjaznym
dla osób niepełnosprawnych, działającym na rzecz integracji społecznej oraz
angażującym we wszystkie działania osoby niepełnosprawne. Świadczy usługi w celu
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej osób w nim przebywających, a także
ich integracji społecznej. Dom prowadzi działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych, polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności
w zakresie czynności dnia codziennego i ich funkcjonowania w życiu społecznym.
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi postępowanie wspierająco –
aktywizujące w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów realizowanych w toku
różnorodnych zajęć. Zajęcia te prowadzone są w formie zajęć indywidualnych, pracy
w jednej grupie lub w kilku grupach jednocześnie. Zajęcia są zindywidualizowane,
elastyczne, dostosowane do potrzeb psychofizycznych uczestnika, za jego akceptacją
lub akceptacją jego opiekuna. W realizacji celów pracownicy współpracują z rodzinami,
opiekunami oraz osobami bliskimi uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w postaci treningów:
 treningu funkcjonowania w życiu codziennym,
 treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 treningu umiejętności spędzania wolnego czasu,
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poradnictwa psychologicznego,
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
niezbędnej opieki,
terapii ruchowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy ściśle współpracuje m.in. z rodzinami
i osobami bliskimi uczestników, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z poradniami zdrowia psychicznego,
szpitalami psychiatrycznymi i zakładami opieki zdrowotnej, Powiatowym Urzędem
Pracy, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury oraz placówkami
oświatowymi.
Uchwałą Nr XLVIII/279/18 Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich z dnia
27 września 2018 roku wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji
zadania publicznego pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a Gminą Kłodawa oraz
Zwierzyn z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przyjęciu mieszkańców
Gminy Kłodawa, Gminy Zwierzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych w Gminie Strzelce Krajeńskie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku
Środowiskowy Dom Samopomocy w gronie swoich uczestników ma osoby tylko
z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie.
W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 7 osób: kierownik,
główny księgowy, 2 terapeutów, 2 instruktorów terapii zajęciowej oraz 1 opiekun.
Na realizację zadań Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymuje środki
z budżetu Wojewody Lubuskiego, w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości
481.225,86 zł.
Z budżetu Gminy dodatkowo przekazano kwotę 18.512,11 zł na
usługi transportowe i zakup komputerów. Łącznie wydatkowano kwotę
w wysokości 481.025,86 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu.
Pomimo tak krótkiego czasu funkcjonowania Środowiskowego Domu
Samopomocy od samego początku integruje się ze społecznością lokalną jak również
wychodzi poza granice Gminy.
W styczniu 2018 roku po raz pierwszy Środowiskowy Dom Samopomocy
aktywnie włączył się w udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przekazując
wykonane przez uczestników rękodzieła na licytację. Zorganizowaliśmy bal
karnawałowy, na który zaproszono uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzelcach Krajeńskich. Obchodzono Dzień Kobiet, na uroczystość zaproszono
pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach integracji ze społecznością lokalną oraz treningów interpersonalnych,
biblioterapii uczestnicy pod opieką terapeutów uczęszczali do Biblioteki Miejskiej,
zapoznając się ze specyfiką pracy, zakładając karty czytelnika.
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Obchodzono DZIEŃ SĄSIADA integrując naszych uczestników, osoby
niepełnosprawne z naszymi sąsiadami. Uczestnicy upiekli babeczki i pod opieką
terapeutów odwiedzili sąsiadów ze słodkim poczęstunkiem.
Treningi praktyczne, w których biorą udział uczestnicy uczą podstawowych
nawyków funkcjonowania w gospodarstwie domowym. Arteterapia to twórczy trening,
wykorzystujący proces tworzenia lub wynik procesu
twórczego do wzbogacenia własnej osobowości. Jest to
proces poznawania siebie, przygoda z procesem tworzenia
oraz twórczym myśleniem.
W podziękowaniu za przekazane sadzonki drzewek
Nadleśnictwo w Strzelcach Krajeńskich otrzymało
upominek w formie wykonanego przez uczestników
rękodzieła. Z okazji Dnia Matki uczestnicy na zajęciach
florystycznych wykonali FLOWER BOX-y, oraz drobne
upominki.
Środowiskowy Dom Samopomocy nawiązał współpracę ze szkołami
i przedszkolami. Ośrodek z przedstawieniem wiosennym odwiedziły dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. Wraz z dziećmi z Przedszkola nr 1
obchodzono Dzień Osoby Niepełnosprawnej. W ośrodku prowadzone były spotkania
z przedstawicielami różnych zawodów. Z prelekcją
przyszli
do
Ośrodka
ratownicy
medyczni,
przedstawiciel policji, pracownik socjalny oraz
listonosz.
Podczas zajęć z hortikuloterapii uczestnicy
zajmowali się między innymi terenem zielonym
znajdującym się wokół budynku. Przed głównym
wejściem stworzyli mini ogród. Uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy podczas
pierwszych miesięcy funkcjonowania Ośrodka
odnieśli pierwsze sukcesy, biorąc udział w konkursie
na najpiękniejszą palmę wielkanocną zajęli 3 miejsce.
Wykonane zostały także prace na ogólnopolski
konkurs plastycznym "Sztuka Osób Niepełnosprawnych"
organizowany przez PFRON. Troje uczestników
wykonało prace na konkurs organizowany przez Powiat
Strzelecko - Drezdenecki, Gminę Strzelce Krajeńskie
oraz Strzelecki Ośrodek Kultury w ramach obchodów
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w kategorii
Dzieci osoby niepełnosprawne zajęli kolejno I, II i III
miejsce. Uczestnicy brali udział w konkursie na szopkę
bożonarodzeniową, w którym Środowiskowy Dom
Samopomocy zajął II miejsce.
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W przeglądzie artystycznym w Skwierzynie wystąpili przed publicznością
śpiewając przez siebie napisaną piosenkę „MY STRZELCZANIE”.
W ciągu roku zorganizowano wycieczkę do Ownic gdzie uczestnicy brali udział
w Międzynarodowym Dniu Inwalidy oraz do Przelewic do Ogrodu Dendrologicznego.
Wyjazd do Przelewic odbył się wspólnie z uczestnikami Środowiskowego Domu
Samopomocy z Drezdenka. Natomiast wycieczka do Muzeum Woldenberczyków
zakończyła się spotkaniem integracyjnym ze Środowiskowym Domem Samopomocy
z Dobiegniewa. Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Brzozowcu
zorganizowano zabawę andrzejkową. Odbyły
się również wyjazdy do kina.
Uczestnicy brali udział w warsztatach
mydlarskich oraz wykonywania balonów.
Aktywnie włączyli się w udział w XI
Koncercie Charytatywnym „Strzelczanie dla
Strzelczan wystawiając swoje prace.
Przed dniem 1 listopada uczestnicy pod
opieką terapeutów udali się na cmentarz
komunalny w Strzelcach Krajeńskich, aby posprzątać opuszczone groby oraz zostawili
wykonane przez siebie stroiki.
W grudniu 2018 roku odbyła się wigilia połączona z obchodami pierwszej
rocznicy działalności placówki. Podczas uroczystości uczestnicy wystąpili przed
zaproszonymi rodzinami śpiewając kolędy.
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XVII. TURYSTYKA
Zadania zrealizowane w 2018 roku wpisują się w Strategię rozwoju turystyki
w Gminie Strzelce Krajeńskie do 2015 roku z horyzontem czasowym do 2020 roku”,
która została przyjęta uchwałą Nr XXX/205/2008 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich 24 września 2008 roku.
18 września 2017r. została podpisana umowa na współfinansowanie projektu pn.
„Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie
równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne
w Strzelcach Krajeńskich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na kwotą
1.326.577,60 zł.
W zakresie projektu, którego głównym celem jest udostępnienie mieszkańcom
oraz turystom lokalnych zasobów przyrodniczych, jest wykonanie szeregu prac
związanych z zagospodarowaniem terenów nad jeziorem Klasztorne Górne
w Strzelcach Krajeńskich na cele rekreacyjne z ograniczeniem ich wpływu na zasoby
przyrodnicze, poprzez:









utworzenie miejsc do rekreacji - przebudowa, budowa i remont infrastruktury
rekreacyjnej: chodniki, taras widokowy, pomosty,
przebudowę fragmentu ciągu pieszego - ulepszenie nawierzchni,
utworzenie ścieżki dydaktycznej - montaż 17 elementowej ścieżki edukacyjnej
wokół jeziora Klasztorne Górne. Elementy ścieżki to tablice informacyjne, w tym
aktywizujące odbiorców, ławki i kosze oraz wiata edukacyjna. Ścieżka
dydaktyczna nawiązuje tematycznie do fauny i flory występującej nad jeziorem
Klasztornym Górnym, informuje o występujących cennych gatunkach roślin
i zwierząt,
urządzenie miejsc do obserwacji przyrody - wykonanie i montaż 20 pomostów
metalowo-drewnianych do obserwacji przyrody i amatorskiego połowu ryb,
oświetlenie (lampy z modułem
fotowoltaicznym) fragmentu ciągu
pieszego, w kierunku Strzeleckiego
Ośrodka Kultury, na potrzeby
rekreacji,
zakup
wkładów
filtracyjnych
polipropylenowych do biologicznego
oczyszczania wody na dopływie do
Jeziora Klasztorne Górne w celu
ograniczenia zanieczyszczeń cieku
wodnego Młynówka zasilającego Jezioro. Filtry mają służyć również jako substrat
do osiedlania bakterii oczyszczających wodę.
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Projekt jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót budowlanych
20 kwietnia 2019 r. Wartość projektu ogółem - 3.053.601,47 zł, w tym wydatki
kwalifikowane - 2.086.918,43 zł, planowane dofinansowanie - 1.326.577,60 zł., wkład
gminy - 1.727.023,87 zł.
W październiku 2018 roku zlecono opracowanie projektu budowlanego na
zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lipie w m. Długie, za kwotę 49.900 zł. Zadanie jest
w trakcie realizacji, wykonanie zadania planuje się do 30 czerwca 2019 roku. W 2018 r.
poniesiono także częściowe koszty za opracowanie koncepcji, w kwocie 20.000 zł.
W ramach zadań bieżących wykonano:











odnowiono i uzupełniono oznakowania na szlakach
turystycznych, wydatkowano 3.000 zł,
przeprowadzono bieżącą konserwację infrastruktury
turystycznej, w tym: naprawiono przebieralnię
drewnianą w Długiem, wymieniono 70 szt. desek na
pomoście kąpielowym w m. Długie, wzmocniono
połączenia pomostu kąpielowego w Długiem poprzez
wykonanie klamrowania pali z konstrukcją nośną
pomostu, poddano konserwacji zegar słoneczny na rynku
miejskim. Wykonano koszenie trawy, sprzątanie oraz
wycięto zbędne zarośla przy głazach narzutowych
w Żabicku „Czarci głaz” i Bobrówku „Leżący słoń”,
sfinansowano prace konserwacyjne elementów łańcucha
samorządowego, łącznie wydatkowano 6.817,79 zł,
wykonano i zamontowano tablice informacyjne, w tym
tłumaczenia na jęz. niemiecki i angielski, dotyczące
atrakcji turystycznych w miejscowościach Danków
i Lipie Góry za kwotę 1.359,23 zł,
wykonano projekt graficzny ścianki stacji naprawy
rowerów. Zakupiono i zamontowano stację naprawy
rowerów na Rynku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
za kwotę 8.424,21 zł,
wykonano rzeźbę z brązu w ramach cyklu „strzeleckie
czarownice”. Rzeźbę zamontowano przy Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Strzelcach Krajeńskich,
wydatkowano 10.000 zł,
wykonano i zamontowano elementy imitacji stacji paliw
na skwerze przy rondzie (zbieg ulic Bolesława
Chrobrego i Wyzwolenia w Strzelcach Krajeńskich)
w ramach inwestycji dotyczącej zagospodarowania
skweru, wykonano baner z widokiem dawnej stacji
paliw, zakupiono elementy związane z oświetleniem
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elementów stacji oraz dokonano wydatków związanych z otwarciem skweru po
remoncie, w 2018r. poniesiono koszt w wysokości 63.364,90 zł,
wykonano mural z elementami historycznej zabudowy dawnych Strzelec na
budynku przy ul. Rynek, wydatkowano 14.145 zł,
poniesiono koszty tłumaczenia tekstu do Regulaminu audio przewodnika,
w ramach konferencji „Transgraniczna turystyka wodna” opracowano i wydano
12 stronnicowy polsko-niemiecki informator o miejscach atrakcyjnych turystycznie
związanych z akwenami wodnymi pt. „Wodna przygoda kajakiem: Ku Bałtykowi”,
poniesiono koszty w wysokości 12.080 zł,
poniesiono koszty współorganizacji imprez o charakterze turystycznym: Dzień
Dziecka w Strzelcach Krajeńskich, ”Konkurs na najpiękniejsza budowle z piasku”
w ramach Długie Disco Festival 2018, konkurs She’s Mercedes III Zlot Miłośniczek
Zabytkowych Mercedesów, konferencja „Transgraniczna turystyka wodna”
w ramach małego projektu Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pro Europa Viadrina,
łącznie wydatkowano 15.293,20 zł,
pokryto koszty zabezpieczenia niebezpiecznych elementów na plaży w m. Długie
oraz koszty przygotowania terenu w pobliżu makiety, wydatkowano 4.015,95 zł.
Koszt całkowity realizacji zadań wyniósł: 75.693,34 zł.

Od 8 kwietnia 2014 roku do 9 kwietnia
2019 roku, Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna z Gorzowa
Wlkp.
administrowało
Ośrodkiem
Turystyczno - Wypoczynkowym położonym
w miejscowości Długie. Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy przez okres
jej trwania określono na kwotę brutto
500.000 zł - rocznie 100.000 zł.
Ponadto, co rocznie usługą utrzymania
i obsługi fontanny na skwerze w Strzelcach Krajeńskich w okresie od kwietnia do
listopada zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W 2018 roku na ten
cel wydatkowano 7.000 zł.
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XVIII. KULTURA FIZYCZNA
Gmina w 2018 roku prowadziła dwie inwestycje w zakresie infrastruktury
sportowej. Na podstawie wykonanej
dokumentacji budowlanej Gmina złożyła
wniosek o dofinansowanie zadania
w ramach rządowego programu rozwoju
małej
infrastruktury
sportowo
rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności.
Wniosek
został
zaakceptowany
i w listopadzie podpisano umowę na
dofinansowanie (OSA).
Strefa małej aktywności powstanie w Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym
w Długiem. Zakres zadania obejmował plac zabaw, małą siłownię i stół do tenisa.
Zamontowane zostały ławki, kosze, całość
została ogrodzona. Nie zabrakło także
zieleni, zostały wykonane nasadzenia
krzewów i drzew.
Prace zostały
zakończone 1 marca 2019 roku. Na ten cel
w
sumie
wydatkowano
kwotę
101.024,70 zł., w tym dofinansowanie w
kwocie 50.000 zł. W 2018r. poniesiono
koszt 8.856 zł na dokumentacje projektową.
Wybudowano szatnię wraz z zapleczem sanitarnym na stadionie w Bobrówku.
W ramach zadania powstał budynek
o powierzchni użytkowej 77,24 m2,
powierzchni zabudowy 100,20 m2
i kubaturze 449,30 m3. Obiekt posiada
2 szatnie z natryskami i WC,
pomieszczenie sędziowskie z łazienką
oraz 2 pomieszczenia gospodarcze
i biuro. Wydatkowano na to zadanie
583.825,80 zł.
Na obszarze Gminy działa wiele organizacji i stowarzyszeń, które po
rozstrzygnięciu konkursów projektów i ofert realizują zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacje i stowarzyszenia zrzeszają
dzieci, młodzież i dorosłych. W ramach otwartego konkursu projektów w zakresie
rozwoju sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2018 roku., przewidziano kwotę
330.500 zł, w tym 27.500 zł z rad sołeckich. Po przeprowadzeniu konkursu projektów
wybrano i zlecono realizację siedemnastu zadań organizacjom i stowarzyszeniom
biorących udział w rozgrywkach ligowych, na łączną kwotę 328.100 zł.
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Wykaz organizacji i stowarzyszeń, które otrzymały dotację, w zł

Nazwa
stowarzyszenia
Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy „JF Duet”
LKS „POM”
UKS „Technik”
KB Pento
KB Pento
KS „Muszelka”
Ogardy
Strzeleckie
Towarzystwo
Miłośników Gry
Królewskiej
GZSN „START”
KS „Leśnik”
Buszów
ART
Strzelecki Klub
Tenisowy
KS „Nietoperz”
Gardzko
UKS „Dragon”
KS „Błyskawica”
Lipie Góry
MKS „Łucznik”
MKS „Łucznik”
LKS „POM”
FSD SPORT
UKS „Dragon”
LZS Bobrówko
ART

Nazwa zadania

Kwota
przyznana

Szkolenie zawodniczki i udział w
zawodach
Organizacja Pucharu Polski w
kolarstwie szosowym
Strzelecka szkoła boksu
100 km na setną rocznicę odzyskania
niepodległości
Całoroczna działalność Klubu
Biegacza Pento
Całoroczne szkolenie i udział
w rozgrywkach ligowych Klubu
„Muszelka” Ogardy
Popularyzacja sportu szachowego
poprzez szkolenie oraz udział
zawodników STMGK w turniejach
i obozach szachowych
Prowadzenie działalności sportowej na
rzecz osób niepełnosprawnych w 2018
roku
Wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie miasta
i gminy Strzelce Kraj. oraz Sołectwa
Buszów
Całoroczne szkolenie dzieci
i młodzieży w 2018 roku
Tenis 10 nauka tenisa od najmłodszych
lat
Upowszechnianie i rozwój sportu
w sołectwie Gardzko
Taekwon-do i kickboxing – sport dla
każdego 8
Całoroczne szkolenie i udział w
rozgrywkach ligowych
Otwarty konkurs projektów
sprzyjających rozwojowi sportu wśród
młodzieży na terenie gminy
Otwarty konkurs projektów
sprzyjających rozwojowi sportu wśród
seniorów na terenie gminy
Realizacja procesu szkolenia
w kolarstwie
V maraton MTB Strzelce Krajeńskie
II Dragon Kids Cup 2018
Upowszechnianie sportu i kultury
fizycznej w Sołectwie Bobrówko
Poprawa warunków uprawiana
akrobatyki sportowej

Razem:

Kwota
wykorzystana

nie spełniono
kryteriów

0

5.500

5.500

1.500
nie spełniono
kryteriów
nie spełniono
kryteriów

0

20.500

20.500

7.000

7.000

2.800

2.800

16.000

16.000

4.000

4.000

3.500

3.500

20.000

20.000

14.000

14.000

15.300

15.300

55.000

55.000

33.000

33.000

65.500

65.500

10.000
2.000

10.000
2.000

51.500

51.500

2.500

2.500

328.100

328.100

0
0
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W ramach otwartego konkursu ofert, na który zaplanowano kwotę 74.000 zł
wybrano do realizacji 15 projektów, na łączną kwotę 59.350 zł.
Wykaz organizacji i stowarzyszeń, które otrzymały dotację , w zł

Nazwa
stowarzyszenia
Stowarzyszenie
„Buszów dla Nas”

Kwota
przyznana

Kwota
wykorzystana

Terenowe podchody rowerowe

1.000

1.000

Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych
„Gołębnik”

Organizacja imprez sportoworekreacyjnych, w tym imprez masowych
Międzysołecki Turniej w tenisa stołowego
i gier zespołowych w szachy i warcaby

1.200

1.200

Klub Biegacza
„Pento”

Biegaj z nami całymi dniami

1.500

511,95

11.450

11.450

UKS „Jedynka”
MKŻ „Szkwał”
MKŻ „Szkwał”
Stowarzyszenie
Ratajada –
Młodzież Przeciw
Uzależnieniom
UKS TECHNIK
Strzeleckie
Towarzystwo
Miłośników Gry
Królewskiej
LKS POM
UKS „Sprawni
Razem”
UKS „Sprawni
Razem”
GZSN START
GZSN START
KSAZS AJP
UKS Gimnazjum
Chorągiew Ziemi
Lubuskiej ZHP
Stowarzyszenie im.
Brata Krystyna

Nazwa zadania

Całoroczna organizacja szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży. Udział
w zawodach sportowych na szczeblu
gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim.
Regaty o „Złoty dzwon jeziora Lipie”

1.200

1.200

nie uznano
celowości
zadania

0

III Strzelecki kros po zdrowie

2 .500

2.304,44

Strzelecka Szkoła Boksu
Uczestnictwo w regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych
turniejach szachowych przez STMGK
Strzelce Kraj.
Organizacja Gminnej Ligi Szkolnej –
szkółki kolarskie
Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej
Plażowej
Upowszechnianie sportu i
przeciwdziałanie patologiom społecznym
w SOSW w Strzelcach Kraj.

1.500

0

nie uznano
celowości
zadania

0

11.500

11.500

2.000

2.000

1.500

1.500

nie uznano
celowości
zadania

0

1.000

1.000

5.000

5.000

14.000

13.954,89

2.500

2.500

1.500

1.500

59.350

56.621,28

Regaty o Puchar Burmistrza Strzelec
Krajeńskich

SZACH MAT – wakacyjne turnieje
szachowe
Wakacje z łukiem
Realizacja programu „Nauka, Sport,
przyszłość”
Całoroczna organizacja szkolenia oraz
współzawodnictwa dzieci i młodzieży
Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Kraj.
Raj harcerski „Paralaksa VII”
XVIII Wiosenne Biegi Przełajowe im.
Zbigniewa Petri - memoriał 2018
Razem:
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W okresie sprawozdawczym udzielono jednej dotacji w trybie uproszczonym dla
małych zleceń, na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dla Klubu Sportowego „Nietoperz” Gardzko na upowszechnianie
i rozwój sportu w sołectwie Gardzko w wysokości 10.000 zł.
Poza dotacjami udzielonym organizacjom i stowarzyszeniom, w ramach
wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na organizację Turnieju Piłki Halowej
dla dzieci, Turnieju Wieloboju Halowego w Bobrówku, Turnieju Palanta w Ogardach,
Turnieju Piłki Nożnej w Tucznie, Dziecięcego i Młodzieżowego Turnieju Piłkarski
o Puchar i Nagrodę Burmistrza, siatkówki w ramach Disco Długie Festival, XIX
Turnieju Piłki Nożnej im. W. Janickiego w Bobrówku, podsumowanie I edycję
Strzeleckiej Ligi Amatorów 2017-2018 oraz Programu Mały Mistrz w Szkole
Podstawowej nr 1 i spotkania biegowego w Sławnie. Łącznie wydatkowano kwotę
8.672,44 zł.
Za kwotę 30.710,81 zł m.in. zakupiono nagrody na zwody i turnieje. Ufundowano
nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej za 2017 rok.
Wsparto przygotowania reprezentanta Gminy do udziału w maratonie w Londynie.
Dofinansowano wyjazdy reprezentantów gminy na obozy sportowe i turnieje.
Gmina była współorganizatorem m.in. czwartej edycji biegu Piątka na Rynku
w Strzelcach Kraj. Po raz pierwszy przed biegiem głównym startowały dzieci. Dorośli
mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. W edycji wzięło udział 296 osób. Gmina także
włączyła się w organizację szosowego wyścigu kolarskiego w ramach 82 Mistrzostw
Polski w kolarstwie przełajowym. Łącznie wydatkowano 30.756,17 zł.
Ponadto, dokonano opłat rejestracyjnych za starty reprezentantów gminy
w Lubuskim Związku Lekkiej Atletyki oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem
boisk. Łącznie wydatkowano kwotę 10.932,22 zł.
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XIX. ŚWIETLICE WIEJSKIE
Poza bieżącym utrzymaniem świetlic w ciągu roku, w 2018 r. wydatkowano
środki na prace remontowe w wysokości 245.378,64 zł i na prace projektowe kwotę
46.592,40 zł. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 291.971,04 zł.
Przeprowadzono remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowice,
w ramach którego wykonano: wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili
PCV w kolorze białym w pomieszczaniu sali
nr 2, wymianę parapetów wewnętrznych i drzwi
wewnętrznych, wykonano sufity podwieszane z płyt
gipsowo - kartonowych wraz z termoizolacją stropu
na sali nr 1 i w kuchni, naprawiono konstrukcję
drewnianą sceny wraz ze ścianą osłonową,
zdemontowano ściankę działową na scenie
i postawiono nową, rozebrano kuchnię węglową,
wymieniono glazurę w kuchni i ułożono nowe płytki
do wysokości 2 m, wymieniono terakotę w kuchni
i
przedsionku,
pomalowano
pomieszczenia,
przełożono chodnik przed wejściem do budynku
świetlicy, przebudowano instalację centralnego
ogrzewania,
instalację
wodno-kanalizacyjną,
wybudowano instalację hydrantową, wentylację i klimatyzację oraz przeprowadzono
remont kotłowni i wybudowano nowe zasilanie budynku. Łączny koszt zadania, to
239.817,87 zł.
Wyremontowano podłogę w świetlicy wiejskiej w Ogardach. Prace polegały na
wylaniu nowego podłoża betonowego oraz położeniu nowych płytek gresowych, na to
zadanie wydatkowano 5.560,77 zł.
Przeprowadzono doraźną naprawę poszycia dachowego w świetlicy wiejskiej
w Gilowie, w tym ukształtowano kierunek spływu wody, położono kilkadziesiąt
metrów papy nawierzchniowej, zamontowano rury spustowe. Łączny koszt 4.300 zł.
W ramach prac projektowych wykonano projekt budowlano - wykonawczy
remontu świetlicy w Wełminie za kwotę 17.835 zł. Projekt obejmował remont instalacji
wody, kanalizacji, kominka z rozprowadzeniem ciepła, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, termoizolację przegród zewnętrznych od wewnątrz, izolację akustyczną
ścian pomiędzy świetlicą a częścią mieszkalną na parterze oraz stropu nad świetlicą,
roboty wykończeniowe – oraz remont pokrycia dachowego wraz z montażem
akcesoriów dachowych i okien dachowych oraz przemurowanie kominów.
W Gardzku zlecono wykonanie profesjonalnej ekspertyzy budowlanej. Ekspertyza
potwierdziła bardzo zły stan budynku. Główne uszkodzenia budynku obejmują:
wychylenie ściany spowodowane rozporem z więźby dachowej nad salą, uszkodzenia
i deformacje konstrukcji więźby dachowej, stropu nad piętrem oraz drewnianego
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szczytu. Wymienione uszkodzenia stanowią zagrożenie nośności i stateczności
konstrukcji. W opracowaniu podano zalecenia niezwłocznego zabezpieczenia
uszkodzonych elementów poprzez podparcie ściany. Stwierdzono wady elementów
konstrukcyjnych występujące w budynku, wymagające prac naprawczych: uszkodzone
korozyjne konstrukcje stropów i konstrukcje więźby dachowej. Stwierdzono również
wady elementów wykończeniowych - pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich,
które mają decydujący wpływ na trwałość budynku.
W zaleceniach podano rozwiązania naprawcze zapewniające skuteczne usunięcie
problemów. Obejmują one: naprawę konstrukcji więźby dachowej i stropów,
wprowadzenie ściągów przejmujących rozpór z więźby dachowej nad salą, remont
pokrycia dachowego ze zmianą pokrycia na lekkie - dachówkę blaszaną. Koszt
opracowania dokumentacji wyniósł 28.757,40 zł. Gmina w pierwszej kolejności do
30 maja 2019 roku wykona zabezpieczenie odchylającej się ściany poprzez
stemplowanie i wykonanie zastrzałów. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy
z właścicielami lokali prywatnych o partycypowaniu w kosztach remontu dachu, części
wspólnej budynku.
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STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE DO ROKU 2023
REALIZACJA CELÓW W 2018 ROKU
OBSZAR STRATEGICZNY: SPOŁECZEŃSTWO Cel główny 1.Wzrost jakości i dostępności świadczonych usług publicznych
Cel szczegółowy 1.1. Poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych, podniesienie jakości i efektywności kształcenia
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej na budowę przedszkola w m. Bobrówko. Termomodernizacja obiektów
oświatowych w Gminie Strzelce Kraj. – etap II: termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Strzelcach Krajeńskich i Szkoły
• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej
Podstawowej w Ogardach . Remont dachu w Tucznie. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w
Strzelcach Krajeńskich
Zakup pomocy dydaktycznych związanych z fotowoltaiką w ramach promocji projektu . „Termomodernizacja obiektów
• Sukcesywne doposażenie bazy edukacyjnej
oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II” do Szkoły Podstawowej w Ogardach i Przedszkola Samorządowego
nr 1.
„Każde dziecko zasługuje na książkę” – akcja promująca czytelnictwo skierowana do wszystkich uczniów klas drugich szkół
podstawowych. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające
• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
kluczowe kompetencje w uczeniu się, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
młodzieży
stworzenie warunków akcentujących podmiotowość dziecka, umożliwienie rozwoju osobowości , talentów i indywidualnych
zainteresowań (koła, konkursy, chór, teatrzyk, zespół taneczny, zajęcia sportowe)
• Wspieranie inicjatyw rozwojowych w zakresie
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1. Doposażenie pracowni informatycznych, pracowni biologicznoedukacji
chemicznych, doposażenie bibliotek szkolnych
• Rozwój kształcenia zgodnego z potrzebami lokalnego Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1. Organizacja „Tragów Pracy” w Szkole Podstawowej nr 2,
rynku pracy
wycieczki edukacyjne, wyjścia do lokalnych zakładów pracy
Utworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanie pomieszczeń, organizacja zajęć dodatkowych dla
dzieci oraz dokształcanie nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym nr 1. Realizacja projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej
• Rozwój edukacji przedszkolnej w tym wdrożenie
na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Poszerzanie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym; dokształcanie i
programów innowacyjnej edukacji przedszkolnej
doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez udział w różnych rodzajach warsztatów seminariów, konferencji, studia
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne.
W ramach współpracy udostępniono w formie depozytu 130 audiobooków dla uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Strzelcach Krajeńskich. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt
• Wsparcie edukacji specjalnej
dydaktyczny i pomoce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stworzenie warunków pełnej integracji ze
społecznością szkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia
rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Cel szczegółowy 1.2. Wsparcie włączenia społecznego i poprawa usług ochrony zdrowia
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz pomoc Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
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rodzinom dysfunkcyjnym

• Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie
walki z uzależnieniami i przemocą w rodzinie
• Edukacja prozdrowotna społeczeństwa
• Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie
ochrony zdrowia
• Wzrost jakości i dostępności do świadczonych usług
medycznych w gminie

Szereg działań terapeutycznych i profilaktycznych. W ramach zadań z zakresu lecznictwa odwykowego wspierano działalność
strzeleckiej filii Ośrodka Terapeutycznego „Szansa”, który zapewniał: specjalistyczne konsultacje lekarza psychiatry
profesjonalne poradnictwo, psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
2Gmina Strzelce Krajeńskie pokrywała koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów w świetlicach środowiskowych.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pomoc psychologiczna w ramach pomocy rodzinom i osobom współuzależnionym , działalność Gminnego Punktu
Konsultacyjnego. System przeciwdziałania przemocy, Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób
Przemocy w Rodzinie. Spotkania edukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”, edukacji w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i praw.
Konkursy ofert, podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie wydatków
związanych z badaniami lekarskimi osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych w
Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich oraz zakup materiałów profilaktycznych. Współpraca z: policją,
oświatą, służbą zdrowia, sądem rejonowym - służba kuratorska, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Społecznych,
Parafialnym Zespołem CARITAS
Współorganizacja konkursów i olimpiad profilaktycznych, zakup nagród.
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, współfinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, umożliwienie
uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych. Utrzymanie i konserwacja bazy sportowej.
Zorganizowano 4 zbiórki krwi, zakupiono sprzęt do badań stomatologicznych dla dzieci , zorganizowano Medyczny Dzień
Dziecka pod hasłem "Miasto i myśliwi dzieciom".
Współorganizacja badań mammograficznych wraz z NZOZ „Diagnostyk” w Zielonej Górze

Remont oddziału placówki, poszerzenie oferty z zakresu sprawowanej opieki nad dziećmi, doposażenie placówki w meble,
zabawki
Cel szczegółowy 1.3. Zwiększenie dostępu społeczeństwa do różnych form kultury i umożliwienie rozwoju indywidualnych uzdolnień
Biblioteczka dla najmłodszych bezpłatne udostępnianie zestawów edukacyjnych, wypożyczanie gier planszowych i puzzli.
„Książka na telefon” – usługa skierowana do osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, które mają problem z dotarciem do
• Wzbogacenie i zróżnicowanie oferty lokalnych
biblioteki. Organizacja zajęć wakacyjnych, imprez kulturalnych. Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z
instytucji kultury
zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich. Poszerzenie oferty sekcji
zainteresowań, powołanie nowych sekcji (sekcja plastyczna, sekcja teatru młodzieżowego), nabory do istniejących zespołów
artystycznych i ludowych.
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – strzelecka biblioteka zorganizowała uroczyste spotkanie dla pracowników bibliotek
• Poszerzenie współpracy z instytucjami kultury spoza
publicznych z terenu gminy i dla bibliotekarzy z bibliotek partnerskich z Dobiegniewa, Starego Kurowa i Zwierzyna. Promocja
terenu gminy, promocja różnych form kulturalnych
gminy w Programie 1 Polskiego Radia pt. „Cztery Pory Roku” - reportaż w temacie - Historia miasta i jego legendy. Udział
w Lubuskim Forum Kultury, Realizacja Międzynarodowego Forum Kultury – z udziałem partnera zagranicznego z miasta
• Wzrost jakości i dostępności miejsc w żłobkach
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• Rozwój i modernizacja obiektów pełniących funkcje
kulturalne,

• Stworzenie możliwości zapoznania się z historią
regionu, lokalnymi tradycjami, twórczością i sztuką
ludową

• Organizacja przedsięwzięć, wydarzeń, imprez
kulturalnych

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami promującymi rozwój kultury

partnerskiego Angermunde (wniosek złożony do euroregionu Pro Europa Viadrina).
Utrzymanie świetlice wiejskie. Remont magazynu i pomieszczenia sanitarnego z dodatkową toaletą w bibliotece głównej.
Modernizacja świetlicy w Bronowicach. Remont podłogi na świetlicy wiejskiej w Ogardach, modernizacja świetlicy w Gilowie.
Złożono wniosek o dofinansowanie budowy parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury. Złożono wniosek na
dofinansowania renowacji średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz
zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania w zakresie poprawy dostępu
osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich. Wymiana oświetlenia sali
widowiskowej, drobne remonty i naprawy. Zakup podstawowego sprzętu estradowego.
Zmodernizowano skwer miejski u zbiegu ulic Wyzwolenia i Bolesława Chrobrego w Strzelcach Krajeńskich. Wykonano mural
na ścianie budynku róg ul. Bolesława Chrobrego z ul. Rynek. Zamontowano tablicę pamiątkową na budynku ul. Rynek 2.
Wykonano makietę Strzelec . Oznakowano najważniejsze atrakcje w turystycznej m. Danków, bieżąca konserwacja
infrastruktury turystycznej. Przebudowano 766 metrów drogi umożliwiającej bezpośredni dostęp do zabytkowych murów
miejskich w Strzelcach Krajeńskich - trasa turystyczna wzdłuż ulic Północna i Południowa. Wydano broszury i publikacje.
Promocja gminy w Programie 1 Polskiego Radia pt. „Cztery Pory Roku” - reportaż w temacie - Historia miasta i jego legendy.
Oprowadzano grupy młodzieży szkolnej po zabytkach miasta „Śladem średniowiecznych zabytków Strzelec”, realizacja lekcji
obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich. Złożono wniosek o renowacji średniowiecznych murów
obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich. Złożono
wniosek o dofinansowanie remontu budynku Spichlerza. Świadczenie usług informacyjnych o środowisku lokalnym w
zakresie: historycznym, wydarzeń aktualnych, zwyczajów, folkloru, środowiska naturalnego . Organizacja wystaw
poświęconych twórczości regionalnych twórców, Dostęp do bazy informacji (Punkt Informacji Turystycznej). Realizacja
przedsięwzięć o charakterze ludowym, tradycjonalnym, obrzędowym. Informacje związane z tematyką znajdują się w
wydawanym dwutygodniku „Ziemia Strzelecka”
Organizacja spotkań autorskich, czytelniczych i edukacyjnych, promocja książki i czytelnictwa, zajęcia plastyczno – literackie,
spotkania historyczne oraz prowadzenie dyskusyjnych klubów książki. Realizacji planu imprez na rok 2018. Koncerty,
konkursy, wystawy, spotkania, przeglądy, seanse, inne.
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi odbywała się w ramach realizacji Programu Współpracy Gminy
Strzelce Krajeńskie z Organizacjami. Ścisła współpraca z NGO i innymi podmiotami w zakresie promocji kultury poprzez
doradztwo, realizację wydarzeń, obsługę, pomoc w grafice i druku. Pozarządowymi poprzez wspieranie wykonywania zadań
publicznych. Dofinansowano także koszty transportu dla członków różnych stowarzyszeń.
Współpraca pozafinansowa obejmowała wsparcie lokalowe. Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu
uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe mają również możliwość współdziałania w pracach komisji rozpatrującej oferty złożone na otwarty
konkurs ofert. Wsparcie finansowe w celu promocji miasta: warsztatów wokalnych dla chóru Cantus Decus, jubileuszu Zespołu
Tańca Paradoks, „Letnie Spotkania Kameralne”, koncertu zespołu Akord , opłacono część kosztów realizacji promocyjnego
teledysku zespołu Życie Raz.
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Cel szczegółowy 1.4. Zapewnienie warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu
Realizacja Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym na stadionie
• Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej
w miejscowości Bobrówko. Zakup elementów ogrodzenia boiska w Buszowie
• Doposażenie obiektów sportowych, w tym w
Utrzymanie i konserwacja bazy sportowej.
urządzenia stanowiące zaplecze socjalne
Projekt Lokalny Animator Sportu 2018 – dofinansowanie dot. zatrudnienia animatora sportu na Orliku. Organizacja i
współfinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych. Przyznano nagrody finansowe dla sportowców za szczególne
• Współorganizacja oraz promocja imprez i wydarzeń
osiągnięcia w roku poprzednim oraz sfinansowano zakup nagród za współzawodnictwo sportowe.
sportowych
Pomoc w realizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym poprzez, promocję, tworzenie grafiki, druk,
nagłośnienie/oświetlenie, konferansjerka, udostępnienie sprzętu (bariery ochronne, namioty, ławy, stoły). POM, FSD, Razem
dla Strzelec, Łucznik i inne.
• Wsparcie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń,
Współfinansowanie wyjazdu reprezentantów gminy na turnieje sportowe i obóz. Realizację zadań z zakresu upowszechniania
klubów prowadzących działalność w zakresie
i rozwojowi kultury fizycznej i sportu, w tym osób niepełnosprawnych w ramach działalności pożytku publicznego.
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Cel szczegółowy 1.5. Podwyższenie stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
Stworzenie warunków usprawniających proces budowy na cele mieszkaniowe:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie al. Wolności i ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach
Krajeńskich, zatwierdzony Uchwałą nr XLV/251/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach
Krajeńskich, zatwierdzoną Uchwałą nr XLV/252/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r.
• Podwyższenie stopnia zaspokajania potrzeb
Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Danków, zatwierdzoną Uchwałą nr
mieszkaniowych
XLV/253/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zbywanie nieruchomości na cele mieszkaniowe (komunalne lokale mieszkalne na rzecz najemców, bezprzetargowe zbycie
działki gminnej w celu poprawienia funkcjonalności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym)
Wypłacono odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych dla rodzin, które
otrzymały wyroki eksmisyjne z lokali Spółdzielni Mieszkaniowej. Realizacja „Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2014-2018”
Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Uzupełnienie funduszu remontowego dla zasobów komunalnych administrowanych przez wspólnoty Mieszkaniowe.
• Poprawa stanu technicznego istniejącej substancji
Modernizacja zasobów komunalnych: remonty dachów:. ul. Północna 26, ul. Rynek 3, wymiana orynnowania oraz wymiana
mieszkaniowej
pieca Ogardy 65, malowanie klatki schodowej oraz wymiana drzwi ul. Saperów 25, budowa zbiornika na nieczystości płynne
Przyłęg 33, remonty lokali komunalnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji gazowej ul. Saperów 17,
ocieplenie ścian budynków: Al. Piastów 16, ul. Chrobrego 4, malowanie klatek schodowych: ul. Ludowa 31, ul. Moniuszki 4.
Cel szczegółowy 1.6. Podwyższenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
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• Wdrożenie monitoringu miejskiego
• Wsparcie służb ratowniczych w zakresie
przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń życia i zdrowia
mieszkańców
• Uporządkowanie spraw związanych z bezdomnością
zwierząt

Zakupiono 2 kamery na rondo w Strzelcach Krajeńskich. Zamontowano kamerę na budynku Punktu Informacji Turystycznej,
zainstalowano przewody na potrzeby przyszłego podłączenia monitoringu na ul. Strzeleckiej. Zmodernizowany został oraz
rozszerzony monitoring wizyjny na terenie przy budynku Urzędu i w samym budynku
Zakup sprzętu dla jednostek OSP, remonty budynków remiz strażackich, utrzymanie samochodów i sprzętu
przeciwpożarowego. Organizacja kąpieliska zorganizowanego w miejscowości Długie. Sfinansowano dodatkowej służby
policjantów w miejscowości Długie.
Realizacja założeń Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zakup urządzeń małej architektury, słupów ogłoszeniowych, koszty bieżące eksploatacji wiat przystankowych, utrzymanie i
pielęgnacja zieleni miejskiej, sprzątanie dróg, chodników, przystanków i terenów miejskich, utrzymanie zimowe: odśnieżanie
i posypywanie dróg i chodników Zatrudniono 10 osób bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych. Zmodernizowano
• Poprawa estetyki miasta i gminy, modernizacja i
skwer miejski u zbiegu ulic Wyzwolenia i Bolesława Chrobrego w Strzelcach Krajeńskich, wykonano mural na ścianie
uzupełnienie terenów zielonych
budynku róg ul. Bolesława Chrobrego z ul. Rynek , zamontowano tablicę pamiątkową na budynku ul. Rynek 2, wykonano
rzeźbę postaci czarownic „wiolonczelistki”, wykonano makietę Strzelec Rozpoczęto budowę traktu spacerowego ul. Forteczna
Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie al. Wolności i ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach
Krajeńskich, zatwierdzony Uchwałą nr XLV/251/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
26 kwietnia 2018 r.
• Ochrona ładu przestrzennego dotycząca zachowania
Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach
tożsamości kulturowej regionu w aspekcie
Krajeńskich, zatwierdzoną Uchwałą nr XLV/252/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r.
urbanistycznym i architektonicznym
Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Danków, zatwierdzoną Uchwałą nr
XLV/253/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Złożono wnioski o dofinansowanie poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w
• Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Strzelcach Krajeńskich oraz kompleksowej poprawy dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły
budynków użyteczności publicznej
Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich.
OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA Cel główny 2. Rozwój gospodarczy gminy
Cel szczegółowy 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
• Stworzenie warunków do rozwoju terenów
Złożono wniosek na rozbudowę i przebudowę ul. Przemysłowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej w
inwestycyjnych, w tym strzeleckiej podstrefy KSSSE
Strzelcach Krajeńskich
• Opracowanie systemu zachęt dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność gospodarczą
• Stworzenie bazy danych zawierającej kompleksowe
Przygotowano zakładkę do strony internetowej dla potencjalnych inwestorów.
informacje przydatne inwestorom
Cel szczegółowy 2.2. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości
• Ułatwienie dostępu do informacji i usług
Zamieszczanie na stronie www oraz na profilu społecznościowym gminy informacji dotyczących szkoleń, naborów,
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szkoleniowo-doradczych podmiotom prowadzącym
dofinansowań.
działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości
przedsiębiorstwa
• Wspieranie inicjatyw lokalnych i systemu zachęt
służących rozwojowi przedsiębiorczości w sektorze
usług, produkcji, w tym produkcji rolnej
• Współpraca z sektorem otoczenia biznesu,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie al. Wolności i ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach
instytucjami rynku pracy w celu aktywizacji
Krajeńskich, zatwierdzony Uchwałą nr XLV/251/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. –
mieszkańców
zapisy planu w części umożliwiają rozwój firm
Cel szczegółowy 2.3. Wzrost znaczenia turystyki i rekreacji jako czynnika stymulującego rozwój gminy
Odnowiono i uzupełniono oznakowanie pionowe na istniejących szlakach turystycznych, wykonano konserwację cokołu zegara
• Wytyczenie nowych i odnowienie istniejących
słonecznego, oznakowano najważniejsze atrakcje w turystycznej m. Danków, wykonano rzeźbę postaci czarownic
szlaków rowerowych
„wiolonczelistki” - jako kolejny element na tzw. szlaku czarownic. Promocja szlaków rowerowych i pieszych poprzez
udostępnianie informacji w ramach działalności PIT
Przebudowano 766 metrów drogi umożliwiającej bezpośredni dostęp do zabytkowych murów miejskich w Strzelcach
• Kreowanie nowych obszarów rekreacyjnoKrajeńskich - trasa turystyczna wzdłuż ulic Północna i Południowa, na ul. Fortecznej-Północnej zagospodarowano fragment
wypoczynkowych, w tym placów zabaw dla małych
zaniedbanego terenu pod strefę wypoczynku . Rozpoczęto budowę traktu spacerowego ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach
dzieci, miejsc aktywnego wypoczynku dla młodzieży
Krajeńskich.
• Lepsze wykorzystanie terenów przeznaczonych do
Zainstalowano samoobsługową stację naprawy rowerów z kompletem narzędzi. Pozyskano środki na zagospodarowanie terenu
rekreacji oraz wymiana istniejącej infrastruktury i
wokół jeziora Klasztorne Górne na potrzeby rekreacji i dydaktyki oraz na Otwartą Strefę Aktywności w miejscowości Długie.
urządzeń na nowocześniejsze i bezpieczniejsze
• Przygotowanie oferty turystycznej dla różnych
segmentów odbiorców, uwzględniającej zarówno
Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza
walory środowiskowe jak i dziedzictwo kulturowe
w Strzelcach Krajeńskich. Wydano publikacje, broszury, kalendarz, gadżety promocyjne. Całoroczna działalność PIT.
gminy
Cel szczegółowy 2.4. Promocja potencjału gospodarczego i turystycznego Gminy
• Stworzenie i systematyczne doskonalenie systemu
Przygotowano zakładkę do strony internetowej dla potencjalnych inwestorów. Wykonano pylon reklamowy z 6 tablicami
informacji gospodarczej i turystycznej
lokalnych firm i znakiem graficznym „Strzelce Krajeńskie Oczarowują”.
• Zwiększenie stopnia wykorzystania sieci Internet oraz
Informacje o ofercie turystycznej gminy były zamieszczane w wojewódzkim elektronicznym informatorze turystycznym oraz w
współczesnych technologii do promowania walorów
sieci Internet. Facebookowy profil strzeleckiego Punktu Informacji Turystycznej.
turystycznych i gospodarczych
• Doskonalenie tradycyjnych form promocji (reklama
Wykorzystywanie znaku graficznego i hasła „Strzelce Krajeńskie oczarowują”. Nagranie do radiowej Jedynki i programu
w mediach, publikacja wydawnictw, udział w
Czterech Pór Roku Romana Czejareka, reportaż pt. „Historia miasta i jego legend”. Udział w Międzynarodowych Targach
imprezach targowych), wprowadzenie elementów
Turystycznych w Berlinie w których pod marką lubuskie prezentowało się miasto Strzelce Krajeńskie. Wydanie publikacji i
identyfikujących gminę w otoczeniu.
broszur. Reklama w mediach (radio GO Gorzów Wlkp.) największych imprez – Jarmark Strzelecki, Disco Długie Festival
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reklama w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Ośrodka, PIT i ZS Strzelecki. Wprowadzenie do sprzedaży
nowych gadżetów promujących gminę i imprezy.
OBSZAR STRATEGICZNY : PRZESTRZEŃ Cel główny 3. Zrównoważony rozwój przestrzeni
Cel szczegółowy 3.1. Tworzenie funkcjonalnej sieci drogowej o wysokim standardzie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Przebudowano 766 metrów drogi w Strzelcach Krajeńskich - ulice Forteczna-Północna i Forteczna-Południowa. Rozpoczęto
budowę traktu spacerowego- ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich. Złożono wnioseki o dofinansowanie:
renowacji średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza
w Strzelcach Krajeńskich, remont ulic Nowa Brama, ul. Cicha, rozbudowy i przebudowy ul. Przemysłowej wraz z budową
• Budowa nowych ulic, dróg, chodników, parkingów,
skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich, rozbudowy i przebudowy ulic Brygady Saperów i
modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej
Ludowej, rozbudowę i przebudowę ulicy Przemysłowej , kompleksową poprawę dostępności osób niepełnosprawnych do
obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie al. Wolności. Przebudowano drogę Złotawa – Długie. Przebudowa dróg
gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach: Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy. Bieżący remont dróg
gminnych i utrzymanie.
• Wsparcie dla inwestycji - budowa obwodnicy
Strzelec Krajeńskich
• Wydzielanie i budowa ścieżek rowerowych
• Wsparcie publicznego transportu zbiorowego
Cel szczegółowy 3.2. Efektywne zarządzanie gospodarką wodną
”Budowa ujęcia wody w Licheniu – etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach
Kraj.”: podpisano umowę na „wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w m. Licheń gm.
• Budowa i modernizacja ujęć wodnych
Strzelce Kraj.”Zamontowano lampy UV na ujęciach wody Gardzko, Sławno. Zakończono modernizację SUW w m. Licheń.
Zamontowano lampy UV na ujęciu w m. Czyżewo. Budowa infrastruktury przy ul. Słonecznej – budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji deszczowej
Zakończono budowę przesyłowej sieci wodociągowej z m. Ogardy do m. Gilów, budowa odcinka sieci wodociągowej w m.
• Rozbudowa i modernizacja sieci zbiorowego
Wielisławice, montaż zasuw sekcyjnych na sieci wodociągowej w Strzelcach Kraj., budowa odcinka sieci wodociągowej przy
zaopatrzenia w wodę
ul. Poznańskiej, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej od. ul. PCK do ul. Grodziskiej,
budowa sieci wodociągowej w ul. Grodziskiej i Słoneczniej.
• Tworzenie indywidualnych systemów zaopatrzenia w
wodę wraz z uzdatnianiem na terenie wiejskim
Cel szczegółowy 3.3. Kształtowanie właściwej gospodarki ściekowej
• Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej od. ul. PCK do ul. Grodziskiej, budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej
sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Poznańskiej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grodziskiej i Słoneczniej
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• Budowa kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i deszczowej)
• Budowa na terenach wiejskich lokalnych
oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą liniową
sieci kanalizacji zbiorowego odprowadzania ścieków
komunalnych.
• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
(indywidualnych) lub zbiorników bezodpływowych w
miejscach niedostępnych lub w zabudowie
rozproszonej i zagrodowej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Przyłęg.
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Budowa zbiornika na
nieczystości płynne dla komunalnego budynku mieszkalnego Przyłęg 33

W ramach zadania ”Budowa ujęcia wody w Licheniu – etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków
w Strzelcach Kraj.” podpisano umowę na „Przebudowę poletek osadowych, budowę wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz
zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj.” – realizację rozpoczęto w 2018 r.
Cel szczegółowy 3.4. Tworzenie warunków sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego
• Rozbudowa sieci energetycznej
Dobudowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego
• Tworzenie warunków sprzyjających poprawie stanu
Oferta turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich. Termomodernizacja obiektów
środowiska naturalnego
oświatowych. Zakup koszy, wynajem pojemników i kontenerów na zbieranie odpadów
• Rekultywacja skażonych terenów i zbiorników
wodnych
• Wdrożenie monitoringu czystości i porządku w
Kontrole Celowego Związku Gmin SGO5 obowiązku deklarowania wywozu śmieci i ilości osób. Opłata roczna na rzecz
gminie
Związku uzależniona od ilości osób zameldowanych.
• Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej
• Edukacja ekologiczna mieszkańców
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ogardach i budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ocieplenie
• Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie, wymiana okien i montaż żaluzji zewnętrznych w salach dla dzieci w
budynku Przedszkola Samorządowego nr 2
• Usunięcie azbestu z pokryć dachowych
Dofinansowanie demontażu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
• Renowacja, w tym termomodernizacja części
Ocieplenie ścian budynków: Al. Piastów 16, ul. Chrobrego 4
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Cel szczegółowy 3.5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta i gminy
Rewitalizacja Strzelec Kraj. – etap II: roboty i prace konserwatorskie przy średniowiecznych murach miejskich - przebudowa
• Renowacja i konserwacja lokalnych obiektów
drogi ul. Fortecznej Północnej, budowa traktu spacerowego (ul. Forteczna Południowa)”, zakup lamp z modułem
zabytkowych oraz zagospodarowanie ich otoczenia
fotowoltaicznym, wykonanie makiety historycznej Strzelec Krajeńskich dla niepełnosprawnych, wykonanie i montaż
monitoringu. Wykonano rzeźbę czarownicy w pobliżu Bramy Młyńskiej
• Przywrócenia historyczności miasta i gminy poprzez
Zmodernizowano skwer miejski u zbiegu ulic Wyzwolenia i Bolesława Chrobrego w Strzelcach Krajeńskich, wykonano mural
• Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.
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odtworzenie elementów zabytkowych, pomników
na ścianie budynku róg ul. Bolesława Chrobrego z ul. Rynek , makietę. Złożono wniosek o dofinansowanie renowacji
historycznych
średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza
• Adaptacja obiektów zabytkowych na cele publiczne
• Opracowanie i realizacja Programu Rewitalizacji
OBSZAR STRATEGICZNY: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM Cel główny 4. Wzmocnienie skuteczności zarządzania gminą
Cel szczegółowy 4.1. Wzrost jakości obsługi mieszkańców przez jednostki administracji publicznej
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
• Efektywne zarządzanie zasobami gminy
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej, retransmisja z obrad umieszczona na stronie internetowej Gminy Strzelce krajeńskie i
• Wykorzystanie systemów i urządzeń
w Biuletynie Informacji Publicznej. Wprowadzono urządzenia do głosowania.
informatycznych i telekomunikacyjnych do ułatwienia
Wprowadzono płatności bezgotówkowe w USC i ewidencji ludności. Zakupiono e-czytniki do e-dowodów. Zarządzanie
dostępu do usług administracji publicznej
aplikacją mobilną SiSMS
Podpisano porozumienie z EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE i
• Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego
rekrutacja uczestników w wieku pow. 60 lat do projektu „Obywatel cyfrowej przyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w
obszarze kompetencji cyfrowych w województwie lubuskim
• Doskonalenie kadr administracji publicznej
Szkolenia pracowników
Cel szczegółowy 4.2. Rozwój współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej
Współpraca w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. Kontynuacja współpracy z miastami partnerskimi Tornesch i Angermunde.
• Poszerzenie współpracy z jednostkami administracji
Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie. INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w
publicznej, uczelniami wyższymi, gminami i miastami
ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, pt. „Konferencja- transgraniczna turystyka wodna“ Porozumienie zawarte
partnerskimi i innymi instytucjami w celu realizacji
między Gminą Strzelca Krajeńskie a Gminami Kłodawa i Zwierzyn z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przyjęciu
wspólnych przedsięwzięć, czerpania dobrych wzorców mieszkańców Gminy Kłodawa, Gminy Zwierzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo
i korzystania ze sprawdzonych praktyk
oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Gminie Strzelce Krajeńskie. Współpraca w zakresie
realizacji zadań z zakładami pracy organizacjami, stowarzyszeniami na terenie Gminy i spoza.
• Koordynacja i promocja współpracy
W ramach współpracy z zagranicą koordynowano działania związane ze współpracą zagraniczną- głównie w oparciu o
międzyregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej
współpracę z partnerami z Angermünde, Tornesch i Jammerbugt. Realizacja wspólnych przedsięwzięć. Współpraca z
lokalnych stowarzyszeń, klubów, przedsiębiorców,
Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (Festiwal Nauki i Kultury Europejskiej)
rolników i innych grup zainteresowanych współpracą
Cel szczegółowy 4.3. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia tożsamości lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
• Poszerzenie współpracy z organizacjami
Opłacono składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Lubuskiej
pozarządowymi w zakresie ważnych społecznie zadań
Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR i Lokalnej Grupy Działania „ Działaj z Nami”
• Stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw
Wsparcie finansowe i organizacyjne w realizacji lokalnych inicjatyw. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania, rozwoju
lokalnych na terenie miasta i terenach wiejskich
kultury fizycznej i sportu.
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE do 2020r.
REALIZACJA CELÓW W 2018 ROKU
Cel strategiczny: Poprawa stanu powietrza atmosferycznego i efektywności energetycznej przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez
wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Cel szczegółowy 1 Poprawa efektywności energetycznej w obiektach mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej występujących na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Działania krótkoterminowe (do 2017r.)
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku, Publiczna
w Gminie Strzelce Kraj. – etap II: termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Strzelcach Krajeńskich i Szkoły
Szkoła Podstawowa w Ogardach, Publiczna Szkoła
Podstawowej w Ogardach .
Podstawowa w Tucznie, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wielisławicach
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne:
Wymiana oświetlenia przy ul. Zachodniej i Północnej
Działania średnioterminowe i długoterminowe (2017-2020):
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Kraj. – etap II: termomodernizacja Przedszkola
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
nr 1 w Strzelcach Krajeńskich i Szkoły Podstawowej w Ogardach . Termomodernizacja budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wymiana oświetlenia ulicznego oraz punktów
świetlnych w oświetleniu terenów zielonych, boisk,
Dobudowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego, zakup i montaż lamp solarnych. Wymiana oświetlenia
parkingów, iluminacja budynków na bardziej
w sali widowiskowej na ledowe.
energooszczędne
Wymiana punktów świetlnych w oświetleniu
wewnętrznym na bardziej energooszczędne
Wymiana w obiektach użyteczności publicznej urządzeń
na bardziej efektywne (sprzęt AGD/ICT/RTV)
Przedsięwzięcia edukacyjno – informacyjne:
Wprowadzenie zielonych zamówień publicznych
Monitoring zużycia energii oraz wody we wszystkich
obiektach użyteczności publicznej
Kampanie edukacyjne dla mieszkańców w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii
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oraz energooszczędności w domu i w miejscu pracy
Cel szczegółowy 2 Zmniejszenie emisji CO2 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Działania średnioterminowe i długoterminowe (2017-2020):
Promocja niskoemisyjnego transportu
Poprawa oraz budowa infrastruktury publicznej m. in.
budowa wraz z przebudową drogi/objazdu centrum
Złożono wniosek rozbudowę i przebudowę ul. Przemysłowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Jedności
miasta – droga krajowa nr 22 – ul. Przemysłowa – ul.
Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich
Wyzwolenia
Przedsięwzięcia edukacyjno – informacyjne:
Kampanie zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych
środków transportu (rowery, komunikacja zbiorowa),
Wspieranie imprez promujących turystykę rowerową
szkolenia eco-driving
Kampanie edukacyjne dla szkół dotyczące ochrony
atmosfery i klimatu oraz ukierunkowania na efektywność
energii
Cel szczegółowy 3 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji i zużyciu energii na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Przedsięwzięcia edukacyjno – informacyjne:
Kampanie edukacyjne dla mieszkańców w zakresie
Organizacja w Urzędzie Miejskim spotkań z mieszkańcami w ramach Programu Czyste Powietrze. Udział w
gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii szkoleniu „Energetyk Gminny” Przekazywanie podczas prowadzenia pracy socjalnej w środowisku informacji
oraz energooszczędności w domu i w miejscu pracy
klientom na temat szkodliwości spalania w piecach plastiku i innych szkodliwych substancji.
Kampanie edukacyjne dla szkół dotyczące ochrony
Zakup pomocy dydaktycznych związanych z fotowoltaiką w ramach promocji projektu - termomodernizacja
atmosfery i klimatu oraz ukierunkowania na efektywność obiektów oświatowych.
energii
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PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA 2016-2023
REALIZACJA CELÓW W 2018 ROKU
Cel główny: Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zintegrowane działania w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej
CEL I ZMNIEJSZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ I ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji zadania
Aktywizacja społeczna uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Zatrudniono 10 osób bezrobotnych w
1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
ramach organizacji robót publicznych. Nadzór nad osobami wykonującymi prace interwencyjne i nad pracami
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
społecznymi w zakresie kar sądowych.
Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą
turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Kraj. Utrzymanie czystości i porządku
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
terenów wokół Jeziora Klasztorne Górne. Współpraca z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Zasobów Ziemi
Program kompleksowego wsparcia dla niezatrudnionych
Dobiegniewskiej poprzez działalność na terenie Gminy Strzelce Centrum Integracji Społecznej do którego
mieszkańców – aktywizacja w CIS
kierowane są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, gdzie uczą się podstaw funkcjonowania na runku
pracy, zdobywają umiejętności zawodowe i społeczne.
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji zadania
2. Wzmocnienie lokalnej gospodarki, utrzymanie
istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy,
szczególnie w sektorze kultury i turystyki
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Program Praca w spółdzielni socjalnej
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Program Lokal dostępny od zaraz
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Społeczny urząd – społeczne zamówienia
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji zadania
3. Efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i gruntu nad
Udział uczestników CIS w pracach dotyczących porządkowania terenu przyległego do jeziora Górnego
jeziorem Górnym na rzecz zmniejszenia bezrobocia
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Gruntowna modernizacja budynku po byłej
wypożyczalni sprzętu wodnego oraz terenu wokół
jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich z
przeznaczeniem na miejsce aktywności i wypoczynku
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CEL II POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ TERENÓW WOKÓŁ
MURÓW
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji zadania
1. Poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych
oraz standardu miejsc zamieszkania
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Termomodernizacja budynków komunalnych i
socjalnych, likwidacja lokalnych źródeł ciepła
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Modernizacja budynku komunalno-socjalnego

Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Remonty zasobów komunalnych

Kierunki działań
2. Poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego i
tworzenie przestrzeni wspólnych z udziałem
mieszkańców
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
MUR – Miejska Usługa Rewitalizacji – odnowa
podwórek
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Mur – cel – PAL (Program Aktywności Lokalnej)
aktywizacja społeczna rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym, mieszkańców 8 podwórek
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Uporządkowanie pomieszczeń gospodarczych (komórek)
użytkowanych przez najemców lokali komunalnych i
socjalnych
Kierunki działań

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Termomodernizacja obiektów oświatowych
w Gminie Strzelce Kraj. – etap II: termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Strzelcach Krajeńskich i Szkoły
Podstawowej w Ogardach .
Remonty mieszkań komunalnych w strefie rewitalizacji
Modernizacja zasobów komunalnych, wpłata funduszu remontowego. Modernizacja zasobów komunalnych:
remonty dachów:. ul. Północna 26, ul. Rynek 3, wymiana orynnowania oraz wymiana pieca Ogardy 65,
malowanie klatki schodowej oraz wymiana drzwi ul. Saperów 25, budowa zbiornika na nieczystości płynne
Przyłęg 33, remonty lokali komunalnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji gazowej ul.
Saperów 17, ocieplenie ścian budynków: Al. Piastów 16, ul. Chrobrego 4, malowanie klatek schodowych: ul.
Ludowa 31, ul. Moniuszki 4.
Sposoby i formy realizacji zadania
Na ul. Fortecznej-Północnej zagospodarowano fragment zaniedbanego terenu pod strefę wypoczynku
Plan inwestycyjno – remontowy komunalnych zasobów mieszkaniowych 2018r

Plan inwestycyjno – remontowy komunalnych zasobów mieszkaniowych 2018r

Sposoby i formy realizacji zadania
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3. Ochrona i wzmocnienie mieszkaniowego charakteru
obszaru poprzez tworzenie warunków dla ruchu pieszego
i rowerowego – wprowadzenie funkcjonalnego systemu
komunikacji (trakt pieszo-rowerowy)
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Trakt spacerowy i historyczny
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Poprawa jakości i standardu dróg oraz chodników na ul.
Zachodniej, Północnej, Południowej, Brygady Saperów
wraz z remontem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Kierunki działań
4. Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
oraz zapobieganie przestępczości
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Budowa oświetlenia wzdłuż murów miejskich – (w tym
podświetlenie zabytków)

Przebudowano 766 metrów drogi umożliwiającej bezpośredni dostęp do zabytkowych murów miejskich.
Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz
zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich- złożono wniosek o dofinansowanie. Remonty pomieszczeń
gospodarczych.
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg gminnych – ul. Południowa i ul.
Saperów w Strzelcach Krajeńskich. Złożono wniosek o dofinansowanie rozbudowy i przebudowy ulic Brygady
Saperów i Ludowej.
Sposoby i formy realizacji zadania

Realizacja zadania polegającego na zakupie lamp z modułem fotowoltaicznym wraz z montażem i instalacją
wokół pierścienia murów w części ul. Forteczna Północna oraz w części południowej ul. Forteczna Południowa.
Oświetlenie ul. Cicha i Forteczna-Zachodnia.

Zakupiono 2 kamery na rondo w Strzelcach Krajeńskich. Zamontowano kamerę na budynku Punktu Informacji
Turystycznej, zainstalowano przewody na potrzeby przyszłego podłączenia monitoringu na ul. Strzeleckiej.
Zmodernizowany został oraz rozszerzony monitoring wizyjny na terenie przy budynku Urzędu i w samym
budynku
CEL III ROZSZERZENIE I POPRAWA USŁUG I INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU
EDUKACJI, NAUKI I KULTURY ORAZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
Sposoby i formy realizacji zadania
Kierunki działań
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

1. Wzmocnienie i poprawa oferty usług społecznych,
szczególnie dla dzieci i osób starszych
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Program terapii dla uzależnionych Szansa
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Klub Malucha i Seniora

Uczestnictwo osób starszych w zajęciach, treningach, zapewnienie opieki w Środowiskowym Domu
Samopomocy
Działalność Harcówki na ul. Zachodniej 11
W celu zapewnienia dostępu do pomocy terapeutycznej zawarto umowę z Centrum Psychoterapii
i Psychoedukacji. Wsparcie w realizacji spektaklu terapeutycznego przez Fundację Fotismos
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Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Budowa placu zabaw
Kierunki działań

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Długie, zagospodarowanie terenu ul. Fortecznej Północnej.

2. Poprawa warunków działalności ośrodków edukacji,
nauki i kultury oraz poszerzenie ich oferty

Zakup 1088 książek, w tym 55 audiobooków. Prenumerata 24 tytułów czasopism. „Książka na telefon” – usługa
skierowana do osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, które mają problem z dotarciem do biblioteki.
W ramach usługi bibliotekarze bezpłatnie dostarczają książki do domu. Utworzenie punktu bibliotecznego w
Przedszkolu nr 2.

Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Biblioteka oknem na świat
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Program Kulturalniejsi
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Lubuska Akademia Kompetencji Językowych i
Informatycznych
Kierunki działań
3. Budowa kapitału społecznego poprzez stworzenie
warunków dla rozwoju sektora pozarządowego w
obszarze rewitalizacji i wspieranie aktywności
społecznej mieszkańców oraz poczucia lokalnej
tożsamości.
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Modernizacja budynku przy ul. Zachodniej nr 11 z
przeznaczeniem na Ośrodek Kultury Społecznej
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Centrum Organizacji Społecznych

Sposoby i formy realizacji zadania

Promocja czytelnictwa

Podpisano porozumienie z EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W
POLSCE i rekrutacja uczestników w wieku pow. 60lat do projektu „Obywatel cyfrowej przyszłości - wzrost
aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w województwie lubuskim
Sposoby i formy realizacji zadania

Remont części pomieszczeń na siedzibę stowarzyszeń
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA 2017 – 2020
REALIZACJA CELÓW W 2018 ROKU
Cel szczegółowy 1) Dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy do wymaganych standardów
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ocieplenie
przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), promowanie
budownictwa energooszczędnego w obiektach użyteczności
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Termomodernizacja obiektów
publicznej oraz budynkach mieszkalnych, w tym
oświatowych w Gminie Strzelce Kraj. – etap II: termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Strzelcach
termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach
Krajeńskich i Szkoły Podstawowej w Ogardach.
Bobrówko, Ogardy, Tuczno, Wielisławice, Państwowej Szkoły
Realizacja zadań na zasobach komunalnych - ocieplenie ścian budynków: Al. Piastów 16, ul. Chrobrego 4.
Muzycznej w Strzelcach Krajeńskich, przedszkole
samorządowego nr 1 w Strzelcach Krajeńskich oraz budynków
warsztatowych ZSCKU im. Stefana Biedrzyckiego (Starostwo
Powiatowe
wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji poprzez
modernizację systemów ogrzewania budynków komunalnych i
Realizacja zadań na zasobach komunalnych - wymiana pieca Ogardy 65.
indywidualnych (modernizacje kotłowni węglowych w
obiektach użyteczności publicznej) oraz wprowadzanie
odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy
ciepła, elektrownie wiatrowe)
redukcja pokryć dachowych i elewacji budynków pokrytych
Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
azbestem
podłączenie do sieci gazowej terenów wiejskich (rozbudowa
sieci gazowej z miejscowości Strzelce Krajeńskie do
miejscowości Dobiegniew i Mierzęcin - gmina Dobiegniew)
kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do
Zakup i eksploatacja systemu monitorującego jakość powietrza
powietrza
wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, m.in. przy
ul. Zachodniej i Północnej w Strzelcach Krajeńskich oraz na
obszarach terenów zielonych, boisk, parkingów
sukcesywne zwiększanie świadomości społeczeństwa w
zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym
oszczędności energii oraz szkodliwości spalania odpadów
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(szczególnie tworzyw sztucznych) w gospodarstwach
domowych
kontynuacja działań mających na celu wspieranie rozwiązań
pozwalających na eliminację lub minimalizację wielkości
emisji pochodzących z transportu (poprawa nawierzchni i
warunków bezpieczeństwa ruchu, modernizacja i rozbudowa
dróg) w tym:
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. PCK. Przeprojektowanie dokumentacji remontu
- przebudowa ul. J. Słowackiego, ul. Przemysłowa i Jedności
ul. Słonecznej w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej. Przebudowa dróg
Robotniczej (tereny strefy inwestycyjnej), ul. PCK, ul.
gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach: Gilów, Brzoza, Sidłów, Gardzko, Ogardy. Bieżące
Słoneczna, ul. Orzechowa,
remonty i utrzymanie dróg.
ul. Cmentarna,
- remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
Sidłów, Gardzko, Ogardy, Gilów, Brzoza, Danków, Czyżewo,
Lipie Góry, Długie, Wielisławice, Bronowice-Wielisławice,
Strzelce Krajeńskie-Piastowo
rozwój ścieżek i szlaków rowerowych
Cel szczegółowy 2) zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich
wprowadzanie zapisów dotyczących standardów akustycznych
w miejscowych planach
kontrola emisji hałasu
kontynuacja realizacji działań edukacyjnych promujących
transport zbiorowy i alternatywny (rowerowy)
ochrona przed hałasem komunikacyjnym, np. nasadzenia
pasów zieleni izolacyjnej
Cel szczegółowy 3) utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola elektromagnetycznego
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego aspektów dotyczących zagrożeń pochodzących
od pól elektroenergetycznych
monitoring emisji pól elektromagnetycznych
Cel szczegółowy 4) gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
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działania edukacyjne promujące oszczędzanie wody w celu
osiągnięcia trwałej świadomości wszystkich użytkowników
wód o potrzebie racjonalnego i oszczędnego korzystania z
zasobów wodnych, w tym także edukacja ekologiczna rolników
w zakresie wdrążania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych
konserwacja i naprawa kanalizacji deszczowej na terenie
Gminy
utrzymanie, bieżąca konserwacja i modernizacja urządzeń
Usuwanie awarii sieci drenarskich melioracji wodnych
melioracji wodnych
Cel szczegółowy 5) ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
monitorowanie jakości wód podziemnych i powierzchniowych
Cel szczegółowy 6) uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury
związanej z zaopatrzeniem mieszkańców i podmiotów
W ramach zadania ”Budowa ujęcia wody w Licheniu – etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych
gospodarczych w wodę, w tym:
przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj.” podpisano umowę na „Wykonanie otworu rozpoznawczo –
- budowa sieci wodociągowej z Bobrówka do Machar,
eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w m. Licheń gm. Strzelce Kraj.”. Zamontowano lampy UV na
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Danków wraz z
ujęciach wody Gardzko, Sławno. Zakończono modernizację SUW w m. Licheń, zamontowano lampy UV
przesyłem i rozbudową ujęcia w wody w Buszowie,
na ujęciu w m. Czyżewo, zakończono budowę przesyłowej sieci wodociągowej z m. Ogardy do m. Gilów,
- wymiana zasuw na sieci wodociągowej i konserwacja
budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wielisławice, montaż zasuw sekcyjnych na sieci wodociągowej
hydrantów,
w Strzelcach Kraj., budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej, opracowanie dokumentacji
- modernizacja SUW Gardzko,
projektowej dla budowy sieci wodociągowej od. ul. PCK do ul. Grodziskiej, budowa sieci wodociągowej
- modernizacja ujęcia wody w m. Pielice,
w ul. Grodziskie i Słoneczniej.
- wymiana rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Sidłów,
- modernizacja stacji uzdatniania wody - w m. Bronowice,
- budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej i Grodziskiej
kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury
związanej z odprowadzaniem ścieków komunalnych i
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej od. ul. PCK do ul.
przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, w tym:
Grodziskiej, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Poznańskiej, budowa sieci kanalizacji
budowa kanalizacja sanitarnej w miejscowościach Gardzko,
sanitarnej w ul. Grodziskie i Słoneczniej , opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci
Lubicz, Licheń, Ogardy, Przyłęg (wraz z oczyszczalnią
kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Przyłęg
ścieków)
kontynuacja kontroli odprowadzania ścieków i gospodarowania W ramach zadania ”Budowa ujęcia wody w Licheniu – etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych
wodą, w tym dofinansowanie budowy oczyszczalni
przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj.” podpisano umowę na „Przebudowę poletek osadowych,
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przyzagrodowych oraz modernizacja Miejskiej Oczyszczalni
budowę wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni
Ścieków w Strzelcach Krajeńskich (przebudowa poletek
ścieków w Strzelcach Kraj.” – realizację rozpoczęto w 2018r.
osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji drenażowej,
zbiornika odpływowego oraz utwardzenia terenu)
prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków i
zbiorników bezodpływowych w Gminie
Cel szczegółowy 7) racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
rekultywacja terenów zdegradowanych
monitoring powierzchniowego i wgłębnego ruchu mas
ziemnych na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Cel szczegółowy 8) ochrona gleb
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
podejmowanie działań przeciwdziałających skażeniu gleb oraz
ich właściwa ochrona w mpzp
upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i
przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną
Cel szczegółowy 9) dalszy rozwój systemu gospodarki odpadami
minimalizacja składowanych odpadów poprzez zastosowanie
intensyfikacji segregacji, rozwój selektywnej zbiórki
podejmowanie działań związanych z unieszkodliwianiem
Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
wyrobów zawierających azbest
kontynuacja kontroli w zakresie prawidłowego gospodarowania
Zakup nagród książkowych na konkurs o tematyce edukacji ekologicznej
odpadami
edukacja mieszkańców dot. minimalizacji wytwarzania
odpadów (zajęcia w szkołach, konsultacje społeczne,
organizacja konkursów itp.), promowanie produktów
wykonanych z surowców wtórnych
Cel szczegółowy 10) ochrona zasobów przyrodniczych
ochrona oraz tworzenie nowych form ochrony przyrody (użytki
ekologiczne, pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, obszary
chronionego krajobrazu)
pielęgnacja i ochrona istniejącej zieleni urządzonej, w tym,
Wycinka i nowe nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni
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wykonywanie cięć pielęgnacyjnych
zachowanie i ochrona istniejących kompleksów leśnych
Cel szczegółowy 11) ochrona zasobów przyrodniczych
kontynuacja realizacji akcji informacyjno – edukacyjnych dla
ogółu społeczeństwa dotyczących zasad postępowania w razie
wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania
właściwych postaw i zachowań
kontrole podmiotów gospodarczych, które mogą mieć
negatywny wpływ na środowisko, dotyczy to przede
wszystkim:
Polskich Zakładów Zbożowych oraz LIRF Przedsiębiorstwa
Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego Fornalczyk s.c., stacji
CPN, AE Group Polska Sp. z o.o., Rofix Sp z o.o., Miejska
Oczyszczalnia Ścieków
zapewnienie bezpiecznego transportu substancji
niebezpiecznych
doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do
wykrywania i dokładnej lokalizacji miejsca awarii, likwidacji i
analizy skutków zdarzenia
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PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018
Cel Główny: Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonych działań
na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy
Cel szczegółowy 1) Wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Gminie
działających dla dobra lokalnej społeczności
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Współpraca w zakresie informowania o działalności poszczególnych podmiotów w ramach działalności
Współpraca pozafinansowa - Działalność informacyjna
wydawniczej Ziemi Strzeleckiej
Współpraca pozafinansowa - Działalność organizacyjna
Realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym
Współpraca pozafinansowa - Działalność szkoleniowa
Współpraca pozafinansowa - Działalność inna
Współpraca finansowa - zlecanie wykonania zadań
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Wsparcie lokalowe na prowadzenie działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji.

Cel szczegółowy 2) Umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Współpraca pozafinansowa - Działalność informacyjna
Dwutygodnik „Ziemia Strzelecka”
Współpraca pozafinansowa - Działalność organizacyjna
Koncert Charytatywny „Strzelczanie dla strzelczan”
Współpraca pozafinansowa - Działalność szkoleniowa
Współpraca pozafinansowa - Działalność inna
Współpraca finansowa - zlecanie wykonania zadań
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
Cel szczegółowy 3) Integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Gminy dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Współpraca pozafinansowa - Działalność informacyjna
Sposoby i formy realizacji zadania
Współpraca pozafinansowa - Działalność organizacyjna
Dwutygodnik „Ziemia Strzelecka”
Współpraca pozafinansowa - Działalność szkoleniowa
Współpraca pozafinansowa - Działalność inna
Współpraca finansowa - zlecanie wykonania zadań
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publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
Cel szczegółowy 4) Promocja działalności organizacji pozarządowych
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Współpraca pozafinansowa - Działalność informacyjna
Promocja wydarzeń w ramach strony internetowej, fanpejdzów, Dwutygodnik „Ziemia Strzelecka
Współpraca pozafinansowa - Działalność organizacyjna
Współpraca pozafinansowa - Działalność szkoleniowa
Współpraca pozafinansowa - Działalność inna
Współpraca finansowa - zlecanie wykonania zadań
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
Cel szczegółowy 5) Pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji
konkretnych zadań publicznych
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Współpraca pozafinansowa - Działalność informacyjna
Dwutygodnik „Ziemia Strzelecka”
Współpraca pozafinansowa - Działalność organizacyjna
Współpraca pozafinansowa - Działalność szkoleniowa
Współpraca pozafinansowa - Działalność inna
Współpraca finansowa - zlecanie wykonania zadań
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
Cel szczegółowy 6) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Współpraca pozafinansowa - Działalność informacyjna
Dwutygodnik „Ziemia Strzelecka”
Współpraca pozafinansowa - Działalność organizacyjna
Realizacja planu wydarzeń kulturalno – rekreacyjnych w roku 2018
Współpraca pozafinansowa - Działalność szkoleniowa
Współpraca pozafinansowa - Działalność inna
Współpraca finansowa - zlecanie wykonania zadań
Realizacja Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w 2018r.,
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
zlecanie realizacji zadań publicznych. Dofinansowano koszty transportu dla członków stowarzyszeń.
Cel szczegółowy 7) Włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów
służących rozwojowi Gminy
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy
Współpraca pozafinansowa - Działalność informacyjna
Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi. Dwutygodnik „Ziemia Strzelecka”.
Organizacje pozarządowe mają możliwość współdziałania w pracach komisji rozpatrującej oferty złożone na
Współpraca pozafinansowa - Działalność organizacyjna
otwarty konkurs ofert.
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Współpraca pozafinansowa - Działalność szkoleniowa
Współpraca pozafinansowa - Działalność inna
Zorganizowano 4 zbiórki krwi
Współpraca finansowa - zlecanie wykonania zadań
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
Cel szczegółowy 8) Wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw podejmowanych w celu eliminacji negatywnych zjawisk dotykających społeczność lokalną w tym przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, głównie osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych uzależnieniami
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
Współpraca w zakresie konsultacji i doradztwa z: Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych
w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, Stowarzyszeniem na Rzecz
Współpraca pozafinansowa - Działalność informacyjna
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Polskim Towarzystwem Zapobiegania
Narkomanii oraz Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Dwutygodnik „Ziemia Strzelecka”
Współpraca pozafinansowa - Działalność organizacyjna
Współpraca pozafinansowa - Działalność szkoleniowa
Współpraca pozafinansowa - Działalność inna
Realizacja Programu „Żywność dla najuboższych” FEAD
Udzielono wsparcia finansowego Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Strzeleckiemu
Współpraca finansowa - zlecanie wykonania zadań
Stowarzyszeniu Wspierania Trzeźwości „Apogeum” w Strzelcach Krajeńskich, Stowarzyszeniu „Ratajada –
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
Młodzież Przeciw Uzależnieniom” na zadanie „Ratajada – młodzież w walce z uzależnieniami, Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich.
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA
2017-2019 REALIZACJA CELÓW W 2018 ROKU
Cel Główny: Realizacja działań profilaktyczno – interwencyjnych w gminie Strzelce Krajeńskie służących eliminowaniu skutków narkomanii
Cel szczegółowy 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej oraz prowadzenie działalności informacyjnej
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
Działalność Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji. Pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz socjalna.
uzależnieniem od narkotyków lub innych środków
Kierowanie osób uzależnionych do Ośrodków leczenia narkomanii
psychoaktywnych.
2) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy narkomanii poprzez pomoc w ramach działalności
punktu konsultacyjnego: informacyjną, psychologiczną doraźną
i terapeutyczną
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży.

W ramach pomocy rodzinom i osobom współuzależnionym udzielano porad i krótkoterminowej terapii
psychologicznej w ramach działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego.

Dofinansowano zakup nagród na „Konkurs Wiedzy o AIDS” oraz konkurs o tematyce uzależnień w
Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, konkurs Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej – „Uzależnieniom powiedz nie”, konkurs organizowany przez Komendę Powiatową
Policji w Strzelcach Krajeńskich – „Bezpieczna zerówka”. Dofinansowano zadanie pod nazwą „Ratajada –
młodzież w walce z uzależnieniami i patologiami społecznymi.”
Cel szczegółowy 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
1) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy narkomanii poprzez pomoc w ramach działalności
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz socjalna. Kierowanie osób uzależnionych do Ośrodków
punktu konsultacyjnego: informacyjną, psychologiczną doraźną leczenia narkomanii
i terapeutyczną
2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy 3. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodziców
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
1) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy narkomanii poprzez pomoc w ramach działalności
Pomoc psychologiczna i terapeutyczna, „Szkoła dla Rodziców”
punktu konsultacyjnego: informacyjną, psychologiczną doraźną
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i terapeutyczną
2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
Udział pracowników socjalnych i asystentów rodziny w szkoleniach na temat uzależnień od narkotyków i
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i
środków odurzających
młodzieży:
Cel szczegółowy 4. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzanie konkursów i olimpiad
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
1) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy narkomanii poprzez pomoc w ramach działalności
punktu konsultacyjnego: informacyjną, psychologiczną doraźną
i terapeutyczną
2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
Projekt Lokalny Animator Sportu 2018 – dofinansowanie dot. zatrudnienia animatora sportu na Orliku.
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
Organizacja i współfinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych. Zlecanie organizacjom
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
pozarządowym realizacji zadań gminy.
Cel szczegółowy 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń związanych z przeciwdziałaniem narkomanii
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
1) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy narkomanii poprzez pomoc w ramach działalności
Pomoc psychologiczna i terapeutyczna
punktu konsultacyjnego: informacyjną, psychologiczną doraźną
i terapeutyczną
2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i
„Szkoła dla rodziców”
młodzieży:
Cel szczegółowy 6. Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizację i udział w szkoleniach i konferencjach służących
uaktualnieniu wiedzy i wymianie doświadczeń
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
1) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy narkomanii poprzez pomoc w ramach działalności
punktu konsultacyjnego: informacyjną, psychologiczną doraźną
i terapeutyczną
2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
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problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy 7. Ułatwienie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy psychologicznej
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
1) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy narkomanii poprzez pomoc w ramach działalności
Pomoc psychologiczna i terapeutyczna
punktu konsultacyjnego: informacyjną, psychologiczną doraźną
i terapeutyczną
2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy 8. Podniesienie poziomu i zakresu działań na terenie wiejskim adekwatnie do zaistniałych potrzeb
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadania
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem od narkotyków lub innych środków
psychoaktywych poprzez: a) współpracę z Ośrodkiem
Terapeutycznym Szansa, Ośrodkiem MONAR oraz
Pomoc psychologiczna i terapeutyczna
Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp.,
oddziałami detoksykacji i leczenia uzależnień w całym kraju, b)
prowadzenie miejsc pierwszego kontaktu - gminny punkt
konsultacyjny, biuro pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
2) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom,
integrowanie ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem
Bieżąca współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
pracy socjalnej poprzez współpracę z Miejsko – Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
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PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY
STRZELCE KRAJEŃSKIE NA ROK 2018
Cel główny: Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i zagrożeń społecznych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach wskazanej w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2016-2020 redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadań
1) wspieranie społecznych ruchów trzeźwościowych z terenu
Otwarty konkurs ofert dotacja - Strzeleckie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości „Apogeum” w
gminy Strzelce Krajeńskie
Strzelcach Krajeńskich. Umożliwienie działalności Klubów AA.
2) pomoc terapeutyczna dla osób dotkniętych różnymi typami
Działalność Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji, udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej
uzależnień
osobom uzależnionym
3) współpraca Ośrodkiem Terapeutycznym „Szansa”,
Współpraca finansowa - zakupiono artykuły gospodarstwa domowego dla oddziału odwykowego szpitala
Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim,
w Międzyrzeczu Współpraca pozafinansowa - kontakt z oddziałami detoksykacji w Międzyrzeczu i
oddziałami detoksykacji i leczenia uzależnień z terenu całego
Złotowie w sprawie ustalenia pobytu pacjentów z terenu gminy. Kierowanie osób uzależnionych na terapię.
kraju
Działalność Ośrodka Terapii Uzależnień „Szansa” w Gorzowie Wielkopolskim.
4) prowadzenie miejsc pierwszego kontaktu – gminny punkt
Udzielano wsparcia osobom, które polegało na kierowaniu do specjalistycznych ośrodków leczenia
konsultacyjny, biuro pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień na terenie całego kraju. Udzielano porad i krótkoterminowej terapii psychologicznej w ramach
rozwiązywania problemów alkoholowych
działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego.
Cel szczegółowy 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadań
1) współpraca z Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową
Współpraca polegała na wymianie informacji, przyjmowaniu wniosków o zobowiązania do leczenia
Policji, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
odwykowego.
2) współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Strzelcach
Przedstawiciel Gminne Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w posiedzeniach Gminnego
Krajeńskich w szczególności w realizacji procedury „Niebieska Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Karta”
3) organizacja i udział w szkoleniach z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
Cel szczegółowy 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i
młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej określonej w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadań
1) współpraca w zakresie działalności profilaktycznej Komendy
Podpisano umowę z Komendą Wojewódzką Policji na przekazanie środków dla Komendy Powiatowej Policji w
Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich w związku z
Strzelcach Krajeńskich badania dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia i materiały profilaktyczne.
pobytem osób zatrzymanych do wytrzeźwienia
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2) działalność profilaktyczna w szkołach na terenie gminy
Strzelce Krajeńskie poprzez realizację specjalistycznych
programów
3) organizacja czasu wolnego i imprez okolicznościowych,
imprez profilaktyczno – edukacyjnych o tematyce uzależnień
dzieci i młodzieży w szczególności w okresie przerw w nauce
szkolnej
4) wspieranie działalności świetlic środowiskowych i placówek
wsparcia dziennego
5) wsparcie dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w
zadaniach polegających na zaspokajaniu podstawowych
potrzeb i działalności profilaktycznej

Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z
zakresu uzależnień, a w szczególności dopalaczy dla uczniów 3 klas gimnazjum i klas 8 szkoły
podstawowej. Zakupiono i przeprowadzono warsztaty na temat cyberprzemocy.
Przeprowadzono akcję zimową i letnią dla dzieci

Pokryto koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów w świetlicach środowiskowych.
W otwartym konkursie ofert wsparto Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie
„Udział harcerskiego klubu ratowniczego w ogólnopolskich zawodach ratowniczych ZHP, Strzeleckie
Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości „Apogeum” w Strzelcach Krajeńskich na zadanie „Wspieranie działań
ruchów abstynenckich” oraz Parafię Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich na
zadanie „Organizacja imprez profilaktyczno – edukacyjnych”. Współfinansowanie wyjazdów reprezentantów
gminy na turnieje sportowe i obóz. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań gminy.

6) zakup książek i publikacji edukacyjnych, materiałów
Zakupiono materiały edukacyjne.
profilaktycznych
7) organizacja konkursów i olimpiad obejmujących swoją
problematyką ochronę zdrowia i zagadnienia profilaktyki
Zakupiono nagrody na konkursy profilaktyczne .
uzależnień
8) organizowanie oraz uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
osób biorących udział w realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
9) współpraca z innymi samorządami i miastami partnerskimi,
10) udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach
Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
11) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska
Kolportaż ulotek otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości, udział w akcji promującej pracę Zespołu
przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy
Interdyscyplinarnego podczas festynu „Strzelczanie dla Strzelczan”
w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym
Cel szczegółowy 4. Zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień poprzez podejmowanie innych działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Zadania
Nadzorowano i finansowano działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1) organizacja pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Pokryto koszty wynagrodzenia opiekuna Klubu Seniora oraz zakupiono nagrody na Turniej Klubów
Problemów Alkoholowych
Seniora.
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2) wsparcie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umożliwienie spotkań Klubów AA na terenie Ośrodka
w Strzelcach Krajeńskich w utrzymaniu Klubu Seniora
3) zakup materiałów biurowych
4) wynagrodzenie dla inspektora ds. ochrony zdrowia i spraw
społecznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
Cel szczegółowy 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
Zadania
Sposoby i formy realizacji zadań
1) Kontrole punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych w
zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
prawa lokalnego
2) Informowanie Policji o naruszeniach ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
3) Wnioskowanie do organów ścigania o ukaranie osób
naruszających przepisy w/w ustawy
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA 2014-2020
REALIZACJA CELÓW W 2018 ROKU
Cel strategiczny AKTYWIZACJA I INTEGRACJA GRUP ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Cel operacyjny I. Ograniczenie zjawiska ubóstwa jako podstawowego czynnika przyczyniającego się do wykluczenia społecznego.
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Udzielanie pomocy finansowej w postaci zasiłków z pomocy społecznej. Koncert charytatywny
Udzielanie pomocy materialnej osobom ubogim.
„Strzelczanie dla strzelczan”
Sporządzanie diagnozy potrzeb uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Praca socjalna w
Diagnozowanie potrzeb i możliwości wsparcia grup
środowisku w celu zdiagnozowania potrzeb i możliwości ich zabezpieczenia, Kierowanie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
zagrożonych wykluczeniem do Prac Społecznie Użytecznych
Współpraca w realizacji projektu „Szlachetna Paczka”. Współpraca z CARITAS w sprawie przekazywania
Współpraca z instytucjami i organizacjami charytatywnymi w
żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD. Współpraca z miejscowym
zakresie wsparcia osób najuboższych
Caritas (transport żywności)
Inicjowanie zbiórek żywności i odzieży dla osób ubogich.
Zbiórka odzieży oraz żywności
Organizowanie warsztatów w zakresie umiejętności
Organizowanie i realizowanie treningów porządkowych, nabywania umiejętności w zakresie prowadzenia
prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób zagrożonych
gospodarstwa domowego dla uczestników ŚDS. „Szkoła dla rodziców”
wykluczeniem społecznym.
Cel operacyjny II. Rozwój aktywnych form pomocy na rzecz osób bezrobotnych.
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Rozwój pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych poprzez
dbanie o właściwy przepływ informacji pomiędzy instytucjami
Organizacja prac społecznie użytecznych.
oraz informowanie osób bezrobotnych o możliwościach
wsparcia.
Wspieranie Centrum Integracji Społecznej.
Współpraca z CIS poprzez kierowanie osób do uczestnictwa
Wpieranie osób bezrobotnych w nabywaniu kwalifikacji i
Kierowanie osób do odbycia szkoleń
kompetencji zawodowych.
Organizowanie warsztatów przedsiębiorczości dla osób
zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności
gospodarczej.
Wspieranie bezrobotnych kobiet w nabywaniu kwalifikacji i
Utworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanie pomieszczeń, organizacja zajęć
kompetencji zawodowych zgodnie z zasadą równości szans
dodatkowych dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 1
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kobiet i mężczyzn.
Cel operacyjny III. Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania bezdomności.
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Systematyczne monitorowanie zjawiska bezdomności.
Sprawozdawczość na temat osób bezdomnych
Udzielanie pomocy finansowej osobom bezdomnym z terenu
Opłacanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Strzelce Kraj. w noclegowniach i schroniskach,
gminy mieszkającym w schroniskach dla bezdomnych.
Utworzenia na terenie gminy ogrzewalni dla osób bezdomnych.
Wspieranie budownictwa socjalnego oraz rozwój
mieszkalnictwa socjalnego.
Rozwój pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych poprzez
Współpraca ze Schroniskiem Brata Krystyna w Długiem w celu tworzenia indywidualnych programów
tworzenie indywidualnych programów wychodzenia z
wychodzenia z bezdomności
bezdomności.
Cel strategiczny ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZINY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POZYCJI DZIECI I MŁODZIEŻY
Cel operacyjny I. Koordynacja działań diagnostycznych i profilaktycznych w zakresie pieczy nad dzieckiem i rodziną
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Diagnozowanie sytuacji dziecka i rodziny na terenie gminy.
Kontakt z pedagogami szkolnymi w celu diagnozowania problemów dzieci i młodzieży.
Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom, monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci
Współpraca ze szkołami w zakresie diagnozy zagrożeń
z rodzin dysfunkcyjnych, objecie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą, zabezpieczenie środków
wychowawczych oraz potrzeb udzielania wsparcia dzieciom i
na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
młodzieży szkolnej.
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Wdrażanie 3-letnich Gminnych Programów Wspierania Rodziny.
Cel operacyjny II. Wspieranie rodziny i dziecka w prawidłowym funkcjonowaniu
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania
zespołu interdyscyplinarnego, wspierającego rozwiązywanie
Kwartalne spotkania Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy, Działalność Grup Roboczych
problemów na rzecz dobra dziecka i rodziny.
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
Wdrażanie szkolnych programów profilaktycznych.
poprzez podejmowanie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do edukacji
informatycznej i zasobów Internetu.
Zapewnienie bezpłatnego uczestnictwa w koloniach i
Wsparcie dzieci z rodzin ubogich w możliwości udziału w wypoczynku na obozach i koloniach
półkoloniach dzieciom z rodzin najuboższych.
Zatrudnianie asystentów rodziny w celu osiągnięcia przez
Zatrudnienia dwóch asystentów rodziny prowadzących pracę z rodzina
rodzinę zagrożoną pozbawieniem praw rodzicielskich
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odpowiedniego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi
jej wychowywanie dzieci.
Organizowanie warsztatów w zakresie kształtowania
„Szkoła dla Rodziców”
umiejętności społecznych dzieci i młodzieży.
Inicjowanie powstawania i rozwój już istniejących świetlic
Współpraca ze świetlicą opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Parafialny Zespół CARITAS w
opiekuńczo-wychowawczych w celu organizacji czasu wolnego
Strzelcach Kraj.
dzieci i młodzieży.
Cel strategiczny ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE
Cel operacyjny I. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie i minimalizowanie skutków jej występowania
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Diagnozowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
Działalność Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
gminy.
Wdrażanie 3-letnich Gminnych Programów Przeciwdziałania
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie Gminy
Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Strzelce Krajeńskie na lata 2015 – 2019
Współpraca partnerska w ramach zespołu interdyscyplinarnego
Kontynuowanie działalności i rozszerzanie oferty wsparcia Gminnego Punktu Konsultacyjnego w
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Strzelcach Krajeńskich.
Minimalizowanie potencjalnych przyczyn występowania
przemocy w rodzinie poprzez zaspokojenie jej podstawowych
Udzielanie przez MGOPS pomocy finansowej i rzeczowej oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinom
potrzeb (udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, świadczenia dotkniętym przemocą.
rodzinne, świadczenia pracy socjalnej)
W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
Realizacja procedury szybkiej interwencji kryzysowej w
pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u
sytuacji zaistnienia aktu przemocy w rodzinie.
innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6czerwca
1997r. –Kodeks karny, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania
Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”.
problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem
zaistnienia przemocy w rodzinie.
Udzielenie schronienia ofiarom przemocy w celu odizolowania
Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
od sprawcy przemocy.
Kierowanie sprawców przemocy do programów korekcyjnoOddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich i kierowanie do udziału w
edukacyjnych.
programach korekcyjno-edukacyjnych.
Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy, m.in. poprzez organizowanie zajęć
Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób - grup ryzyka.
w ramach szkolnego programu profilaktyki, np. z udziałem przedstawicieli Policji i specjalistów.
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Wdrażanie szkolnych programów profilaktycznych w celu
Zakupiono warsztaty na temat cyberprzemocy dla szkoły podstawowej i gimnazjum
ograniczenia zjawiska przemocy.
Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,
wyrównywanie szans poprzez realizację zajęć wyrównawczych,
Pokryto koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów w świetlicach środowiskowych.
finansowanie kolonii dzieciom z rodzin zagrożonych
zjawiskiem przemocy i alkoholizmu.
Cel operacyjny II. Zapobieganie uzależnieniom i minimalizowanie skutków ich występowania
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
Wdrażanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2018. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży
Alkoholowych.
profilaktyki agresji i przemocy, m.in. poprzez organizowanie zajęć w ramach szkolnego programu
profilaktyki, np. z udziałem przedstawicieli Policji i specjalistów.
Zapewnienie dostępu do pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych przemocą.
Rozwój pracy socjalnej poprzez budowanie
Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych
międzyinstytucjonalnych koalicji na rzecz rozwiązywania
przemocą w rodzinie. Działalność świetlicy opiekuńczej przy Parafialnym Zespole CARITAS w Strzelcach
problemów związanych z uzależnieniami.
Kraj.
Prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych.
Działalność Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji.
Wdrażanie szkolnych programów profilaktycznych w celu
Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z
zmiany zachowań i postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu,
zakresu uzależnień, a w szczególności dopalaczy dla uczniów 3 klas gimnazjum i klas 8 szkoły
narkotyków, jedzenia, korzystania nowych technologii itp.
podstawowej.
Tworzenie warunków do zmiany zachowań i postaw
mieszkańców wobec uzależnień.
Organizowanie występów teatrów profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży.
Cel strategiczny ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPARCIA OSÓB STARSZYCH
Cel operacyjny I. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Minimalizowanie potencjalnych przyczyn wykluczenia społecznego
osób starszych poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb
Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób starszych, zapewnianie usług opiekuńczych oraz kierowanie do
(udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, świadczenia
Domów Pomocy Społecznej, udzielanie pomocy finansowej.
pielęgnacyjne, świadczenie pracy socjalnej)
Wspieranie aktywności zawodowej osób w wieku
poprodukcyjnym poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy.
Wzmocnienie pozycji osób starszych poprzez promocję
„Aktywna wiosna” to nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”. Osoby
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aktywnego starzenia się ze szczególnym uwzględnieniem
wolontariatu świadczonego przez seniorów na rzecz innych.

Tworzenie warunków do współpracy z instytucjami, organizacjami i
kościołami w zakresie pomocy osobom starszym.
Cel operacyjny II. Poprawa jakości życia osób starszych
Kierunki działań
Wzrost jakości i dostępności usług z zakresu opieki i ochrony
zdrowia.
Finansowanie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania
osoby starszej.
Organizowanie usług wolontarystycznych świadczonych na
rzecz osób starszych wymagających opieki.
Rozpowszechnianie ulotek, plakatów i broszur dot. zjawiska
przemocy wobec osób starszych.

starsze miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego, bezpiecznego i aktywnego życia w
„jesieni życia”. Podpisanie porozumienia z EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ
ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE i rekrutacja uczestników w wieku pow. 60lat do projektu „Obywatel
cyfrowej przyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w
województwie lubuskim .

Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Uczestnictwo osób starszych posiadających stopień niepełnosprawności w zajęciach w Środowiskowym
Domu Samopomocy. Współorganizacja badań mammograficznych. Świadczenie usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania, umieszczanie w DPS
Kierowanie opiekunek OPS i CIS do osób wymagających opieki, przy niskich dochodach, udzielanie
bezpłatnych usług opiekuńczych

Współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych przemocy w rodzinie i jej
skutkom. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zwiększenie liczby bezpłatnych imprez okolicznościowych i
Organizacja „Turnieju Klubów Seniora” z okazji Tygodnia Seniora
świątecznych z udziałem osób starszych.
Cel strategiczny POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cel operacyjny I. Podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności oraz praw i uprawnień osób niepełnosprawnych
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Upowszechnianie informacji o prawach, uprawnieniach,
Udział osób niepełnosprawnych w zajęciach, treningach, pogadankach na temat form pomocy, wsparcia.
formach pomocy skierowanych do osób niepełnosprawnych za
Informacja na stronie internetowej o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. Przekazywanie
pośrednictwem ulotek, plakatów, strony internetowej gminy
ww. informacji w trakcie prowadzonej pracy socjalnej. Wyznaczenie specjalnych stref podczas imprez
Strzelce Kraj i M-G OPS
masowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Organizowanie spotkań o charakterze obywatelskoUdział w spotkaniach edukacyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
edukacyjnym dla otoczenia osób niepełnoprawnych.
Cel operacyjny II. Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do opieki
medycznej, zabiegów rehabilitacyjnych poprzez informowanie
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o świadczeniodawcach, udzielanych zabiegach i warunkach
korzystania z nich.
Zapewnienie bezpłatnego dostępu do usług rehabilitacyjnych
osobom niepełnoprawnym, znajdującym się w szczególnej
sytuacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

Zapewnienie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy, usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy

Szkolenia dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy: „Umiejętności kształtowania nawyków
celowej aktywności, motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań i prowadzenia treningu
zachowań społecznych”. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami
Podnoszenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych
psychicznymi. „Terapia zajęciowa – bank pomysłów z elementami treningu umiejętności społecznych.
poprzez szkolenie kadry.
Trudne przypadki w terapii zajęciowej”. Niepełnosprawność sprzężona w obliczu aktualnych metod i form
pracy z podopiecznymi oraz rozwój seksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie”. „Diagnoza
podopiecznego oraz tworzenia IPPWA”. „Trening umiejętności społecznych”
Włączanie osób niepełnosprawnych do udziału w
Udział osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w XI Koncercie
organizowanych festynach i spotkaniach okolicznościowych.
Charytatywnym „Strzelczanie dla Strzelczan”; Szlachetnej Paczce, Jarmarku Strzeleckim
Cel strategiczny PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO
Cel operacyjny I. Profesjonalizacja służb społecznych
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Wzmocnienie wizerunku pracownika socjalnego poprzez
dokształcanie pracowników instytucji pomocy społecznej oraz
Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników poprzez zapewnienie im dostępu do szkoleń.
wzmocnienie pracy socjalnej w terenie.
Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych
Realizacja Projektu „Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach
oraz narzędzi służących podniesieniu jakości świadczonych
Krajeńskich” w celu polepszenia jakości świadczonych usług.
usług społecznych.
Stworzenie bazy danych oraz informowanie o aktualnej ofercie
Informacje na stronie internetowej dotyczące różnych form pomocy świadczonej przez M-G OPS
i formach świadczonej pomocy.
Cel operacyjny II. Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik integracji lokalnej
Kierunki działań
Sposoby i formy realizacji kierunków działań
Promocja i tworzenie warunków do współpracy z organizacjami
pozarządowymi, środowiskami lokalnymi i samorządowymi na
rzecz rozwoju społecznego.
Inspirowanie społeczności lokalnych gminy do tworzenia
lokalnych systemów wsparcia w oparciu o ideę sąsiedzkiej
pomocniczości.
Rozwój wolontariatu na rzecz pomocy różnym grupom społecznym.
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REALIZACJA „STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE STRZELCE KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU
Z HORYZONTEM CZASOWYM DO 2020 ROKU” W 2018 R.
REALIZACJA WSKAZANYCH PRIORYTETÓW
Priorytet nr 2. Zespół średniowiecznych fortyfikacji obronnych jako ważny obiekt miejskiego szlaku historycznego > cel > renowacja i konserwacja zespołu średniowiecznych
fortyfikacji obronnych wraz z otoczeniem
Działania:
Sposoby i formy realizacji
b) inwestycyjne: prace budowlane, remontowe i
Realizacja projektu RPO Lubuskie 2020 „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” oraz ze środków własnych –
konserwatorskie – do 2015 r. W zależności od spływu
konserwacja ok. 30 mb murów miejskich wraz remontem ul. Fortecznej-Północnej i Fortecznej Południowej. Złożono
środków finansowych, docelowo, z zamknięciem
wniosek o dofinansowanie renowacji średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
poszczególnych etapów prac - do 2020 r.
oraz zabytkowego Spichlerza oraz remont ul. Cichej. Rozpoczęcie realizacji budowy traktu spacerowego ul. Forteczna
Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich
Priorytet nr 4.
Miejskie tereny rekreacyjne > cel > rozwój istniejących obszarów rekreacyjno – wypoczynkowych i kreowanie nowych , w zależności od kierunków rozbudowy i rozwoju miasta
Działania:
Sposoby i formy realizacji
inwestycyjne : prace adaptacyjne pod potrzeby rekreacji
w parku miejskim i na terenie w obrębie jeziora
Górnego i jeziora Dolnego – do 2015 r. oraz prace
Oferta turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich,
adaptacyjne pod potrzeby nowych terenów rekreacyjno
– wypoczynkowych – do 2020 r.
Priorytet nr 9. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, cel: rozszerzenie oferty turystycznej i podniesienie aktywności gospodarczej wśród lokalnej społeczności
Działania:
Sposoby i formy realizacji
inwestycyjne: rozbudowa infrastruktury komunalnej (na
przykład dokończenie kanalizacji, budowa wodociągów Przebudowa dróg w miejscowościach Gardzko i Ogardy w ramach projektu PROW 2014-2020
i dróg) oraz telekomunikacyjnej – do 2020 r.
KIERUNKI INNYCH DZIAŁAŃ KONIECZNYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI :
2. Rozwój na terenie Gminy urządzeń sportowych i rekreacyjnych, cel: powstanie bazy do uprawiania sportu i rekreacji
Działania:
Sposoby i formy realizacji
inwestycyjne, między innymi : budowa kompleksu
Zakup elementów ogrodzenia boiska w Buszowie, budowa szatni z zapleczem socjalnym w Bobrówku, podpisanie umowy o
sportowego w Strzelcach Krajeńskich, przy Publicznym
realizację Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie
Gimnazjum (między innymi boisko wielofunkcyjne i
infrastruktura lekkoatletyczna), – do 2012 r, modernizacja
stadionu Klubu Sportowego ,,Łucznik” w Strzelcach
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Krajeńskich – do 20015r. , remonty i modernizacja gminnych
boisk , budowa ogólnodostępnych boisk i obiektów
sportowych oraz placów zabaw dla dzieci – do 2020 r.
3. Pozostałe działania organizacyjno – prawne i inwestycyjne – do 2015 roku, mające na celu zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Gminy :
Działania:
Sposoby i formy realizacji
inwestycyjne, między innymi : budowa kompleksu
sportowego w Strzelcach Krajeńskich, przy Publicznym
Gimnazjum (między innymi boisko wielofunkcyjne i
infrastruktura lekkoatletyczna), – do 2012 r, modernizacja
stadionu Klubu Sportowego ,,Łucznik” w Strzelcach
Krajeńskich – do 20015r. , remonty i modernizacja
gminnych boisk , budowa ogólnodostępnych boisk i
obiektów sportowych oraz placów zabaw dla dzieci do 2020
3.2 Organizacja „cyklicznych” imprez lokalnych zaplanowanych według kalendarza imprez i które będą kojarzyły się z określoną miejscowością , na przykład : regaty ,,O złoty dzwon
jeziora Lipie” – miejscowość Długie
Działania:
Sposoby i formy realizacji
Wsparcie finansowe dla realizacji Regat o złoty dzwon jeziora Lipie – w ramach zlecenia zadania publicznego w konkursie
ofert. Wsparcie finansowe regat o Puchar Burmistrza – otwarcie sezonu regatowego. Współorganizacja Jarmarku
Strzeleckiego, Disco Długie Festival 2018
3.5.1 Infrastruktura :
Działania:
Sposoby i formy realizacji
zapewnienie dostępności walorów i produktów Konserwacja ok. 30 mb murów miejskich wraz remontem ul. Fortecznej-Północnej i Fortecznej Południowej. Złożono
turystycznych – poprawa standardów funkcjonowania wniosek o dofinansowanie renowacji średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich”, remont ul. Cichej, ul. Nowa Brama. Rozpoczęcie realizacji budowa
obszarach turystycznych
traktu spacerowego ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich
b) utworzenie ,,deptaka miejskiego”
3.5.5 – dbałość o utrzymanie lokalnej tożsamości
Działania:
Sposoby i formy realizacji
Podtrzymywanie i rozwój wielokulturowości jako
Koncert zespołu Akord w cerkwi w Brzozie, Konkurs Bożonarodzeniowy w Ogardach
istotnego elementu lokalnej tożsamości
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