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WSTĘP

I.

Raport o stanie gminy Niegosławice został sporządzony na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Raport obejmuje podsumowanie
działalności Wójta Gminy Niegosławice w 2019 roku, w szczególności realizację polityki, programów
i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego, który w Gminie Niegosławice nie jest
wyodrębniony.

Gmina,

jako

jednostka

samorządu

terytorialnego

pełni

wyjątkową

rolę

w funkcjonowaniu lokalnego społeczeństwa, co ma przełożenie na ogólny obraz samorządu
terytorialnego w Polsce. Rozwój cywilizacyjny naszego kraju sprawia, iż gmina postrzegana jest
jak dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo o coraz bardziej złożonej konstrukcji formalnoprawnej. Dodatkowo, członkostwo Polski w Unii Europejskiej wzmacnia rolę gminy
w strukturach państwa.
Zgłębiając problemy mieszkańców, wyodrębnia się najistotniejsze elementy, które mają
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie samorządu na danym terenie. Można uznać,
że społeczność samorządowa ma udział w podejmowaniu decyzji lokalnych przez władze gminy,
które współstanowią Wójt i Rada Gminy Niegosławice, w najważniejszych kwestiach jej
rozwoju.
Każda gmina, musi funkcjonować sprawnie, a co za tym idzie skutecznie. Wspólne
decyzje organów gminy i mieszkańców, w najważniejszych wymiarach działalności, są ważnym
przedsięwzięciem dla utrzymania stabilizacji i funkcjonalności jednostki. Aby zrealizować
zaplanowane zadania, często kompromis staje się jedynym wyjściem, dla zażegnania problemów
i sprzecznych poglądów uczestników procesu.
Pomijając trudności powiązane z ustaleniem wspólnego kierunku działań gminy,
problemem jest źródło ich finansowania. Bardzo ważną strategią w tym przedmiocie jest
organizacja dogodnych warunków dla inwestorów na terenie gminy, uaktualnianie planów
zagospodarowania

przestrzennego,

aby

stworzyć

korzystne

warunki

dla

założenia

przedsiębiorstwa. Środki uzyskane z podatków i opłat zwiększyłyby rozwój gospodarki lokalnej.
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Niegosławice jest jedną z 9 gmin powiatu żagańskiego, zlokalizowana jest
we wschodniej części powiatu oraz południowej części województwa lubuskiego. Niegosławice
graniczą z gminami: Gaworzyce, Nowe Miasteczko, Przemków, Szprotawa i Żukowice.
Gmina Niegosławice jest gminą wiejską, w skład której wchodzi 11 sołectw: Bukowica,
Gościeszowice, Krzywczyce, Mycielin, Nowa Jabłona, Niegosławice, Przecław, Rudziny, Stara
Jabłona, Sucha Dolna oraz Zimna Brzeźnica.
Powierzchnia całkowita gminy wynosi ok. 136 km2.
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DEMOGRAFIA
Wykaz mieszkańców 2018-2019

Nazwa

Liczba mieszkańców wg

Liczba mieszkańców wg

Liczba mieszkańców wg

miejscowości

stanu na dzień

stanu na dzień

stanu na dzień

1.01.2018 r.

31.12.2018/1.01.2019 r.

31.12.2019 r.

stali

czasow
i

aktual

stali

ni

czasow

aktual

i

ni

stali

czasowi

aktualni

148

5

153

149

6

155

144

3

147

1

-

1

1

-

1

1

-

1

GOŚCIESZOWICE

754

5

759

739

7

746

729

4

733

KRZYWCZYCE

95

4

99

100

4

104

97

4

101

MIĘDZYLESIE

67

4

71

67

5

72

67

4

71

MYCIELIN

389

14

403

386

18

404

378

13

391

NIEGOSŁAWICE

925

8

933

905

10

915

901

10

911

NOWA

13

-

13

16

-

16

17

-

17

NOWA JABŁONA

275

3

278

276

3

279

270

3

273

NOWY DWÓR

60

6

66

64

5

69

63

6

69

PRZECŁAW

641

5

646

640

7

647

626

6

632

RUDZINY

192

5

197

190

6

196

182

2

184

STARA JABŁONA

237

5

242

233

7

240

231

7

238

SUCHA DOLNA

302

3

305

301

3

304

293

4

297

WILCZYCE

44

-

44

42

-

42

42

-

42

ZAGÓRA

22

-

22

22

-

22

24

-

24

ZIMNA

342

16

358

342

23

364

336

19

355

4 507

83

4590

4 473

104

4 577

4 401

85

4486

BUKOWICA
BUKOWICZKA

BUKOWICA

BRZEŹNICA
RAZEM

Liczba kobiet zamieszkałych w gminie Niegosławice 2018-2019
GMINA NIEGOSŁAWICE

Liczba kobiet w 2018 r.

Liczba kobiet w 2019 r.

0-14 lat

383

384

15-59 lat

1 384

1 368

60+

518

557

Ogółem

2 285

2 309

Przedział wiekowy kobiet
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Liczba mężczyzn zamieszkałych w gminie Niegosławice 2018 – 2019
GMINA NIEGOSŁAWICE

Liczba mężczyzn w 2018 r.

Liczba mężczyzn w 2019 r.
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1 455
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Przedział wiekowy mężczyzn
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MIGRACJA
GMINA NIEGOSŁAWICE

URODZENIA

2018

2019

21

-8

2018 – 2019

Gmina

Liczba urodzeń

Liczba urodzeń

Liczba urodzeń

Liczba urodzeń

Niegosławice

dziewczynek

chłopców

dziewczynek
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w 2018 r.

w 2018 r.

w 2019 r.

w 2019 r.

15

33

24

24

urodzenia
Ogółem

48

48

ZGONY
Gmina

Liczba zgonów

Liczba zgonów

Liczba zgonów

Liczba zgonów

Niegosławice

kobiet w 2018 r.

mężczyzn

kobiet w 2019 r.

mężczyzn

w 2018 r.
zgony

28

Ogółem

58

30

w 2019 r.
28

35

63
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Przyrost naturalny
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MAŁŻEŃSTWA 2018 -2019
Zawarte małżeństwa w 2018 r.

Zawarte małżeństwa w 2019 r.

GMINA NIEGOSŁAWICE
33

31

Podsumowanie i analiza:
Analizując dane statystyczne z lat 2018-2019 zauważamy, że najwięcej mieszkańców ubyło
w miejscowościach: Przecław 15, Mycielin 13, Gościeszowice 13, Rudziny 12, Zimna Brzeźnica 11,
w pozostałych miejscowościach stan migracji klaruje się na poziomie około 3 mieszkańców.
Stan ogólny w latach 2018 – 2019: różnica roku wynosi 90 osób rocznie, w latach 2017-2019
wzrósł do 108 osób, czyli w ciągu 2 lat 2017 – 4594, 2019 - 4486 stan liczby mieszkańców pomniejszył
się o 108 osób.
Analizując dane mieszkańców w latach 2014 – 2019 ( 6 lat ) zauważamy, że liczba mieszkańców
w gminie zmniejszała się i różnica między 2014 r., a 2019 r. wynosiła 204.
Największa demografia w miejscowości Przecław - 52 osoby, Niegosławice - 30 osób oraz Nowa
Jabłona - 23 osoby, nie zmieniła się natomiast w Gościeszowicach, Nowym Dworze, Krzywczycach (0).
W pozostałych miejscowościach średnia wyniosła 5 osób.
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Co ma na to wpływ? Czy migracje mają wielki wpływ, raczej nie, ponieważ różnica roczna
wynosi:
2018 r. – 21 osób, 2019 r. – 8 osób.
Poszukujemy odpowiedzi na to pytanie w przyroście naturalnym mieszkańców.
Liczba zgonów względem roku 2018 - 9%. Z danych statystycznych za 2018 r. wynika ,że umieralność
mężczyzn względem kobiet wynosi 9%, za 2019 r. – 8%.
Jak wynika z danych rocznie liczba mężczyzn jest większa niż liczba kobiet. Stan taki utrzymuje się od
kilku lat i jest na stałym poziomie.
Podobna sytuacja utrzymuje się na poziomie urodzeń.
W roku 2018 liczba urodzeń wynosiła 48, a zgonów 58 czyli 1,21%, w roku 2019 liczba urodzeń
wynosiła 48, a zgonów 63 czyli 1,31 %.

WNIOSKI:
 struktura wieku ludności według aktywności zawodowej:
wiek przedprodukcyjny – 19,82 %,
wiek produkcyjny

- 63,10 %,

wiek poprodukcyjny

- 17,08 %.

Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym (wiek przedprodukcyjny + wiek poprodukcyjny)
w Gminie Niegosławice wynosi 36,90 %.


Według przedstawionych danych demograficznych można wnioskować, że w Gminie

Niegosławice w ciągu 5 lat zmniejszyła się liczba ludności co potwierdza też minusowy przyrost
naturalny. Saldo migracji również utrzymuje się na minusowym poziomie, co jest dowodem odpływu
ludzi młodych chcących zakładać rodziny i podejmować rozwój zawodowy.


W ciągu 3 ostatnich lat znacznie wzrosła liczba wydanych decyzji na budownictwo

mieszkaniowe – w latach 2017 – 2019 wydano 48 decyzji:
2017– 14, 2018 r. – 17, 2019 r. – 17.
Najwięcej budynków mieszkalnych jednorodzinnych powstaje w miejscowościach: Krzywczyce,
Przecław, Niegosławice, Zimna Brzeźnica, Rudziny, Nowa Jabłona.
Zostały złożone do akceptacji 3 lokalizacje na budowę tzw. małych osiedli :
- Krzywczyce – 20 domków jednorodzinnych,
- Niegosławice – 17,
- Gmina - 12.
Miejmy nadzieję, że rozwój budownictwa jednorodzinnego w naszych miejscowościach przyczyni
się do dodatniej wartości przyrostu naturalnego a także rozwoju w sferze gospodarczej.
str. 10

Raport o stanie Gminy Niegosławice za rok 2019

II.

INFORMACJE FINANSOWE
Realizacja dochodów w 2019 r.
Budżet Gminy Niegosławice na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr III.42.2018 Rady Gminy

Niegosławice w dniu 28 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone
zostały dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz czternastoma zarządzeniami Wójta Gminy
Niegosławice. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęło się ujemną różnicą
dochodów i wydatków budżetowych, tj.: deficytem budżetowym w kwocie - 2 392 009,78 zł.
Wykonanie dochodów gminy Niegosławice na 31 grudnia 2019 r. wyniosło ogółem
21 272 833,27 zł, z tego:
1) dochody bieżące wyniosły 19 463 882,80 zł, w tym:
− dochody z subwencji ogólnej wyniosły 4 686 175,00 zł,
− dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wyniosły 8 148 055,96 zł,
− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosły
2 428 645,00 zł,
− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły
103 822,38 zł,
−

dochody

z

tytułu

podatków

i

opłat

wyniosły

4 097 184,46

zł,

w

tym

z

podatku

od nieruchomości 1 251 202,39 zł,
2) dochody majątkowe wyniosły 1 808 950,57 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku stanowiły kwotę
62 141,00 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniosły
1 737 829,89 zł.
Dochody i wydatki gminy Niegosławice na przestrzeni lat 2017- 2019:

Wykonanie dochodów
i wydatków na 31.XII.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Wykonanie dochodów

23 562 744,98

23 840 324,69

21 272 833,37

Wykonanie wydatków

21 900 405,69

23 741 480,89

23 664 843,15

+ 1 662 339,29

+ 98 843,80

- 2 392 009,78

Nadwyżka/Deficyt
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Porównanie dochodów do wydatków w latach 2017-2019:
24500000
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21000000
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Pokazana analiza obrazuje zdecydowany spadek dochodów i wzrost wydatków. Wpływ
na tę sytuację ma ogólna tendencja krajowa, na którą składa się wiele czynników mikro
i makroekonomicznych. Największy wpływ na tę sytuację w skali gminy miały dochody z tytułu
podatków od nieruchomości od osób prawnych dotyczący realizowanej inwestycji na terenie Gminy
Niegosławice firmy „Polenergia”, która została oddana do eksploatacji w lutym 2016 r.
Zmiana przepisów w zakresie prawa budowlanego wpływającego na opodatkowanie podatkiem
od nieruchomości od osób prawnych elektrowni wiatrowych spowodowała wzrost dochodów gminy
w 2017 r. o ponad 5,4 mln zł, następnie w 2018 r. w lipcu ponownie zostały zmienione przepisy w tym
zakresie
z mocą wsteczna od stycznia 2018 i gmina utraciła około 4,0 mln zł, dodatkowo zwrot nadpłaconego
podatku za okres od stycznia do czerwca 2018 r. jest potrącany z bieżących należności od stycznia 2019 r.
do marca 2020 r.
Na sytuację dochodową gminy wpływ mają podatki od osób fizycznych w zakresie podatku
rolnego, gdyż pozostają na tym samym poziomie i są obniżane w stosunku do stawki ustawowej
ze względu na dręczące gminę susze.
Z drugiej strony znaczny wzrost kosztów utrzymania związany z obsługą jak wzrost cen energii
elektrycznej, usług, płacy minimalnej ma swoje odbicie w stale rosnących wydatkach gminy.
Przeprowadzane inwestycje, które realizuje gmina finansowane, są głównie z udziałem środków z Unii
Europejskiej jak: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu” – 85,0%
dofinansowania oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków
w m. Mycielin gmina Niegosławice”- 63,63% dofinansowania, ze środków własnych tylko niewielkie
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gminne inwestycji jak: dotacja na wymianę pieca na ekologiczny przez mieszkańców gminy, dotacja
na zakup samochodu strażackiego dla OSP Niegosławice, wydatki majątkowe z Funduszy Sołeckich.
Realizacja najważniejszych zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych jest najlepszym
rozwiązaniem na zdecydowaną poprawę życia mieszkańców gminy i w przyszłych latach planowane
zadania opierać się mają na takiej formie współfinansowania.
Struktura zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach w latach 2017-2019:
Klasyfikacja działów
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie zł

Wykonanie zł

Wykonanie zł

2017 r.

2018 r.

2019 r.

519 530,09

530 458,52

676 327,82

3 329,81

9 375,06

2 833,21

0,00

208 578,00

181 273,20

297 386,09

226 419,12

259 206,06

22 944,50

23 670,00

17 916,50

159 178,89

118 308,25

574 757,77

1 862,00

45 208,21

35 274,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

0,00

35 447,06

0,00

9 748 361,77

8 106 760,99

5 176 526,67

142,00

(-) 6

(-) 120,00

b. podatek doch. od os.fiz.

1 832 641,00

2 175 837,00

2 428 645,00

c. podatek doch. od os.praw.

(-) 17 247,58

101 635,51

103 822,38

d. podatki od os fiz. oraz odsetki

1 529 317,60

1 393 232,22

865 324,69

e. podatki od os praw. oraz odsetki

6 075 815,24

4 223 081,98

1 549 793,20

327 693,51

212 980,28

229 061,40

137 640,67

22 541,60

24 093,81

5 191 186,38

6 192 661,35

4 756 754,73

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
Dz. 600 Transport i łączność
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dz. 710 Działalność usługowa
Dz. 750 Administracja publiczna
Dz.751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa
Dz. 752 Obrona narodowa
Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym:
a. podatek doch. od os. fiz. (karta
podatkowa)

f.

inne opłaty

w tym: opłata eksploatacyjna
Dz. 758 Różne rozliczenia w tym :
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Subwencje 4 686 175,00 zł, w tym:
Subwencje, w tym:

4 686 175,00

a) cześć oświatowa

3 331 211,00

3 326 492,00

3 687 337,00

b) część równoważąca

10 569,00

9 544,00

2 897,00

c) część wyrównawcza

1 715 081,00

2 820 128,00

995 941,00

d) na uzupełnienie dochodów gminy

67 801,00

0,00

e) pozostałe dochody

66 524,38

36 497,35

70 579,73

(w tym: zwrot za Fundusz Sołecki)

54 148,77

35 989,13

70 579,73

Dz. 801 Oświata i wychowanie

227 281,31

1 004 608,97

1 636 624,96

Dz. 852 Pomoc społeczna

895 132,27

814 181,31

684 962,94

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

124 880,00

98 480,00

79 200,00

5 951 494,59

5 864 986,60

6 531 440,49

418 177,28

559 181,25

656 735,02

23 562 744,98

23 840 324,69

21 272 833,37

Dz. 855 Rodzina
Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Razem

Porównanie wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w latach 2017-2019:
zł7 000 000,00
zł6 000 000,00
zł5 000 000,00
zł4 000 000,00
zł3 000 000,00
zł2 000 000,00
zł1 000 000,00
zł0,00
Podatek od osób prawnych
2017 r. - 6 075 815,24 zł

Porównanie

wpływów

z

podatku

Podatek od osób prawnych
2018 r. - 4 223 081,98 zł

rolnego,

podatku

leśnego,

Podatek od osób prawnych
2019 r. - 1 549 793,20 zł

podatku

od

spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w latach 2017-2019:
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zł1 800 000,00
zł1 600 000,00
zł1 400 000,00
zł1 200 000,00
zł1 000 000,00
zł800 000,00
zł600 000,00
zł400 000,00
zł200 000,00
zł0,00
Podatek od osóbfizycznych
2017 r. - 1 529 317,60 zł

Podatek od osób fizycznych
2018 r. - 1 393 232,22 zł

Podatek od osób fizycznych
2019 r. - 865 324,69 zł

Powyższa analiza wpływu podatków miejscowych od osób prawnych i fizycznych eksponuje
znaczny spadek ich udziału w dochodach budżetu, co związane jest ze zmianami prawa, niskimi
stawkami podatków lokalnych oraz zmniejszaniem się liczby podatników. Sytuacja ta znacząco wpływa
na możliwości inwestycyjne realizowane w gminie Niegosławice.
Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 r. wyniosło ogółem 23 664 843,15 zł, z tego:
1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 20 011 965,21 zł, w tym wydatki na obsługę długu wyniosły
266 697,98 zł,
2) wydatki majątkowe wyniosły 3 652 877,94 zł.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 15,4%. Relacja dochodów
bieżących wraz z wolnymi środkami (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych) do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła +85 405,55 zł.
Struktura poniesionych wydatków w poszczególnych działach w latach 2017-2019:
Wykonanie zł

Wykonanie zł

Wykonanie zł

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

773 409,33

809 742,34

827 536,36

Dz. 600 Transport i łączność

724 841,95

2 188 028,15

153 885,72

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

115 546,53

49 527,20

31 639,70

Dz. 710 Działalność usługowa

149 772,37

259 772,61

31 335,18

2 914 959,23

3 272 935,73

2 882 728,43

1 862,00

45 208,21

35 284,50

11 888,89

11 055,72

10 741,31

Klasyfikacja działów

Dz. 750 Administracja publiczna
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa
Dz. 752 Obrona narodowa
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Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

374 451,29

468 987,25

402 811,56

245 710,27

204 653,29

266 697,98

0,00

0,00

0,00

5 806 373,66

5 339 958,82

6 859 723,98

Dz. 851 Ochrona zdrowia

47 475,58

45 034,45

55 771,30

Dz. 852 Pomoc społeczna

1 442 865,36

1 417 815,51

1 336 989,04

156 100,00

123 100,00

99 000,00

6 878 528,29

6 862 932,18

7 441 879,05

1 528 445,26

1 743 353,14

2 631 961,29

669 588,84

695 903,99

510 247,01

58 586,84

203 472,30

86 610,74

21 900 405,69

23 741 480,89

23 664 843,15

przeciwpożarowa
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
Dz. 758 Różne rozliczenia
Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dz. 855 Rodzina
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dz. 926 Kultura fizyczna
Razem

Porównanie poziomu dochodów i wydatków (w zł) na przestrzeni lat:
Wykonanie dochodów bieżących
na 31.XII.
Dochody bieżące

2017 r.

2018 r.

2019 r.

23 390 407,33

22 766 722,93

19 463 882,80

97 541,16

150 773,72

0,00

5 124 662,00

6 156 164,00

4 686 175,00

7 752 284,92

7 707 868,98

8 148 055,96

1 832 641,00

2 175 837,00

2 428 645,00

- 17 247,58

101 635,51

103 822,38

8 698 066,99

6 625 217,44

4 097 184,46

w tym:
dochody bieżące na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
dochody z subwencji ogólnej
wyniosły
dochody z tytułu dotacji na cele
bieżące wyniosły
dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT)
dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych (CIT)
dochody z tytułu podatków
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i opłat wyniosły
Wykonanie dochodów

2017 r.

2018 r.

2019 r.

172 337,65

1 073 601,76

1 808 950,57

65 239,20

1 050 926,26

1 721 596,56

dochody ze sprzedaży majątku

70 492,95

0,00

62 141,00

Pozostałe dochody majątkowe

36 605,50

22 675,50

25 213,01

majątkowych na 31.XII.
Dochody majątkowe
w tym:
dochody majątkowe na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp

Wykonanie wydatków bieżących

2017 r.

2018 r.

19 419 970,37

20 635 919,21

20 011 965,21

89 414,91

150 173,72

0,00

7 081 759,19

7 900 617,38

7 827 275,76

wydatki na obsługę długu

245 710,27

204 653,29

266 697,98

dotacje na zadania bieżące

512 388,71

584 226,00

573 493,85

6 991 625,15

6 799 572,57

7 341 721,18

86 814,45

190 271,03

132 049,77

50 000,00

45 034,45

55 771,30

684 071,40

829 900,33

661 997,92

na 31.XII.
Wydatki bieżące

2019 r.

w tym:
wydatki bieżące na
programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
wydatki na Fundusz Sołecki
wydatki na przeciwdziałanie
alkoholizmowi i narkomanii
wydatki na realizację zadań systemu
gospodarowania odpadami
Wykonanie wydatków
majątkowych

2017 r.

2018 r.

2019 r.

3 105 561,68

3 652 877,94

na 31.XII.
Wydatki majątkowe

2 480 435,32
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w tym:
Wydatki majątkowe na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

1 324 370,08

332 526,00

3 148 743,17

119 108,36

56 796,32

29 748,36

50 575,50

1 571 311,51

400 246,01

986 381,38

1 144 927,85

74 140,40

3 uofp
wydatki z Funduszu Sołeckiego
dotacje na zadania majątkowe
pozostałe inwestycje

Zadłużenie gminy Niegosławice na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiło kwotę ogółem –
9 398 836,94 zł, co stanowi 44,2% wykonanych dochodów budżetu na 2019 r., wobec:
- BS Przemków, umowa o kredyt długoterminowy nr 1766/2012 – 650 000,00 zł,
- BS Przemków, umowa o kredyt długoterminowy nr 1794/2013 - 1 130 000,00 zł,
- Bank PKO BP SA, umowa o kredyt długoterminowy z 30.12.2014 r. - 900 000,00 zł,
- Bank PKO, umowa o kredyt długoterminowy z 26.06.2015 r. - 900 000,00 zł,
- BS Przemków, umowa o kredyt długoterminowy nr 1409/2016 - 1 000 000,00 zł,
-WFOŚiGW

w

Zielonej

Górze,

umowa

pożyczki

długoterminowej

nr

2016/OWow/133/P

- 14 882,40 zł,
-WFOŚiGW w Zielonej Górze, umowa pożyczki długoterminowej nr P19013 - 485 376,00 zł,
- WFOŚiGW w Zielonej Górze, umowa pożyczki długoterminowej nr P19012 - 849 174,00 zł,
- WFOŚiGW w Zielonej Górze, umowa pożyczki długoterminowej nr P19016 - 256 469,54 zł,
- BS Kożuchów, umowa o kredyt długoterminowy nr 800/2018 - 1 674 328,00 zł,
- BS Mikołów, umowa o kredyt długoterminowy nr 268030-30000114610-1 - 1 538 607,00 zł.
Przychody wykonane za 2019 r. w kwocie 3 763 114,50 zł:
1) Pożyczka długoterminowa

z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 256 469,54 zł

na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu”, kwota
stanowi część wkładu własnego. Ogółem w latach 2017-2020 inwestycja wyniesie kwotę –
3 148 097,92 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85,0% kwoty wydatków kwalifikowanych.
Otrzymana kwota środków na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 887 725,00 zł i stanowi refundacje
kosztów poniesionych przed 2019 r. w wysokości 54 782,20 zł, kwotę stanowiącą udział środków
UE w 2019 r. w wysokości 1 453 327,38 zł i kwotę w wysokości 379 615,42 zł, która stanowi
zaliczkę na płatności w 2020 r.
2) Pożyczka długoterminowa

z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 849 174,00 zł na

wyprzedzające finansowanie zadań środkami z UE na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Mycielin gmina Niegosławice”
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3) Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 485 376,00 zł na wkład
krajowy na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków
w m. Mycielin gmina Niegosławice”.
Całość zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków
w

m.

Mycielin

gmina

Niegosławice”

realizowana

jest

w

latach

2016-2020

i wyniesie kwotę 4 896 630,00 zł przy poziomie dofinansowania środkami UE w 63,63%.
Dotychczas

w

2018

r.

nastąpiła

refundacja

wcześniej

poniesionych

wydatków

ze środków UE w kwocie 83 034,00 zł. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w 2020 r.,
a zwrot środków 3 miesiące po zakończeniu inwestycji. Ogółem kwota środków z UE wyniesie 1 919 207,00 zł.
4) Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 538 607,00 zł.
Rozchody wykonane za 2019 r. w kwocie 1 538 607,00 zł i stanowią kwotę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań, których termin zapłaty przypada na 2019 r.
Przeprowadzona analiza na podstawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na
lata 2019-2030 obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Poziom spłaty zadłużenia Gminy cechuje się
stabilnością, co obrazuje poniższy wykres:
Porównanie spłaty rat kapitałowych do wydatków majątkowych na przestrzeni lat oraz zachowanie
korelacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:
Wydatki majątkowe
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Tysiące

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
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Szczegółowe sprawozdanie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 31 marca 2020 r. z wykonania
budżetu Gminy Niegosławice za 2019 rok opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Niegosławice (BIP) pod adresem https://niegoslawice.bip.net.pl/?a=50.
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Poziom wydatków inwestycyjnych/majątkowych i ich udział w całkowitych wydatkach
budżetowych gminy Niegosławice, na przestrzeni 3 poprzednich lat kształtuje się na podobnym poziomie
z tendencją wzrostową, co przedstawia wykres poniżej:
Porównanie wydatków majątkowych do wydatków ogółem w latach 2017-2019:

16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Wydatki majątkowe 11,3%

Wydatki majątkowe 13,1%

Wydatki majątkowe 15,4%

2017 r.

2018 r.

2019 r.
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III.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość majątku trwałego Gminy Niegosławice

na dzień 31.12.2019r. wyniosła

46.899.316,46 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019r. wzrosła o 529.711.37 zł, co stanowi wzrost
wartości majątku o 1,14 %.
Struktura majątku trwałego Gminy Niegosławice (w złotych):
Wartość

mienia

na

Wartość

mienia

na

Zmiana wartości

Lp.

Wyszczególnienie

dzień 01.01.2019 r.

dzień 31.12.2019 r.

1

Grunty

9. 816.009,41

10.017.729,41

201.720,00

2

Budynki

11.444.516,93

11.044.874,28

-399.642,65

3

Budowle i kotły

21.855.465,54

19.683.532.71

-2.171.932,83

4

Mienie ruchome

782.665,97

555.753,32

-226.912,65

5

Inwestycje

1.026.916,08

4.258.079,59

3.231.163,51

6

Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
(grupa VIII +013+014+020)
RAZEM

1.444.031,16

1.339.347,15

-104.682,01

46.369 605,09

46.899.316,46

529.711,37

Gmina Niegosławice nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
Składniki majątkowe, co do których Gmina Niegosławice posiada prawo własności, to
w szczególności: grunty zabudowane i niezabudowane, urządzenia, drogi, budynki, budowle
i inne środki trwałe. Ogólna powierzchnia skomunalizowanych oraz nabytych gruntów przez Gminę
Niegosławice w 2019r. wyniosła 7,48 ha o wartości inwentarzowej 270.300,00 zł.
Gmina Niegosławice nie posiada ograniczonych praw własności: użytkowanie, zastaw, prawo
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipotek.
Zmiana stanu gruntów stanowiących własność Gminy Niegosławice w okresie od 01.01.2019r.
do 31.12.2019r:
zwiększenia

Lp.

Pow. gruntu w ha

Wartość nieruchomości
w zł

1.

Nieodpłatne nabycie gruntów

0,44

64.200,00

2

Przejecie gruntów w drodze komunalizacji

7,04

206.100,00

7,48

270.300,00

RAZEM

Szczegółowy wykaz Mienia Komunalnego Jednostki Samorządu Terytorialnego jakim jest Gmina
Niegosławice znajduje się w załączniku nr 5.
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INFORMACJA

V.

O

REALIZACJI

POLITYK,

PROGRAMÓW

I STRATEGII
1. Strategia Rozwoju Gminy Niegosławice na lata 2016-2022
Przyjęta przez Radę Gminy Niegosławice uchwałą nr XXVI.154.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu gminy określającym obszary, cele
i kierunki rozwoju w przestrzeni prowadzonej przez władze gminy. Sprawozdanie z realizacji założeń
Strategii w 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do Raportu.

2. Gminy Program Rewitalizacji Gminy Niegosławice na lata 2016 – 2022
Przyjęty przez Radę Gminy Niegosławice uchwałą nr XXXVII.214.2017 z dnia 30.11.2017r.
i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w dniu
30 stycznia 2017 roku. Sprawozdanie z realizacji zadań Programu Rewitalizacji znajduje się
w załączniku nr 6.

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niegosławice
Na terenie Gminy Niegosławice obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:

Lp.

1

Obszar objęty planem

Nr uchwały zatwierdzającej MPZP

Trasa gazociągu wysokiego

Uchwała Nr XLVIII.264.2018

ciśnienia DN 300, Pn 5,5 MPa relacji

Rady Gminy Niegosławice

Polkowice-Żary

z dnia 12 października 2018 r.

Powierzchnia
terenu
objętego planem

ok. 45,3 ha

Uchwała Nr VI/35/2011
2

Działka nr 99/3 obręb Krzywczyce

Rady Gminy Niegosławice

ok. 36,9 ha

z dnia 30 marca 2011 r.

Dodatkowo Zgodnie z uchwałą nr XII.103.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 listopada
2019 r. Gmina Niegosławice przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla 7 obszarów w obrębach: Mycielin, Gościeszowice, Niegosławice, Sucha Dolna,
Krzywczyce i Zimna Brzeźnica, o łącznej powierzchni ok. 477 ha. Powodem

rozpoczęcia prac

planistycznych na tych obszarach jest zapewnienie możliwości realizacji nowej zabudowy
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mieszkaniowej, które są w tym momencie bardzo mocno ograniczone ze względu na funkcjonowanie
w bliskim sąsiedztwie zespołu elektrowni wiatrowych. Zgodnie z zapisami ustawy o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych Gmina Niegosławice ma czas do 15 lipca 2022 r. na uchwalenie
miejscowych planów, które będą dopuszczały realizację nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach,
które znajdują się w zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowych, tzn. w odległości dziesięciokrotnej
wysokości od istniejących elektrowni wiatrowych. Gmina planuje ukończyć prace planistyczne nad
miejscowym planem w roku 2021.
Ponadto Gmina Niegosławice przystąpiła do projektu „Bliska przestrzeń”, który ma na celu
wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich do 50 tys. mieszkańców w zakresie
planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji
społecznych.
Jak dotąd, Wójt Gminy przeprowadził trzy otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami
w miejscowościach: Gościeszowice, Mycielin i Sucha Dolna w zakresie sporządzanego obecnie projektu
miejscowego planu.

Przeprowadzone zostały także warsztaty przyszłościowe dla młodzieży klas 7 i 8
w Szkołach Podstawowych w Przecławiu i Gościeszowicach. Celem zajęć było zachęcenie uczniów
klasy 7 do aktywnej i pomysłowej postawy wobec otaczającej ich przestrzeni. Uczniowie dowiedzieli się
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co to jest planowanie przestrzeni w gminie, jak dbać o krajobraz kulturowy i przyrodniczy, estetykę
zabudowy, miejsca integracji i rekreacji.

4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Niegosławice
Podstawowym
planistycznym
przestrzenną

dokumentem

określającym
gminy

uwarunkowań

jest

i

politykę
studium
kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niegosławice. Aktualne studium zostało
przyjęte uchwałą nr XXI/100/2000 Rady
Gminy

Niegosławice

z

dnia

30

października 2000 roku oraz zostało
zmienione uchwałą nr XXIX/149/2019
Rady Gminy Niegosławice z dnia 26
października 2009 roku. Obecnie trwają
prace

planistyczne

mające

na

celu

uaktualnienie istniejącego studium, które będzie podstawą do opracowywania nowych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

5.

Wieloletni
program
gospodarowania
Niegosławice lata 2013-2022

zasobie

mieszkaniowym

Gminy

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niegosławice na lata 20132022 został przyjęty uchwałą nr XXXIX.239.2014 z dnia 31 marca 2014 r.
Zasób mieszkaniowy jest potrzebny gminie do wykonywania ustawowych zadań własnych.
Jednym z nich jest właśnie tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców
gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Gmina powinna zatem tworzyć i utrzymywać lokale
komunalne.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku mieszkaniowy zasób Gminy Niegosławice tworzy
10 lokali mieszkalnych znajdujących się :
a) w Starej Jabłonie – 2 lokale,
b) w Niegosławicach – 5 lokali,
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c) w Rudzinach - 1 lokal,
d) w Gościeszowicach – 2 lokale.
Gmina nie posiada pomieszczeń tymczasowych. Wszystkie lokale położone na terenie gminy stanowią jej
własność.
W roku 2019 ilość lokali nie zmieniła się, tj. nie pozyskano i nie sprzedano lokali.
Zakłada

się

systematyczną

poprawę stanu technicznego budynków wchodzących

w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Niegosławice. Remonty przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem,
oraz w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych gminy.
W 2019 roku wykonano prace remontowe w dwóch mieszkaniach położonych w budynku nr 180
w miejscowości Niegosławice (na łączną kwotę 59.865,08zł):
-wymiana okien wraz obróbka wewnętrzną i zewnętrzną,
-wymian instalacji elektrycznej,
-wymian instalacji centralnego ogrzewania.
W 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 22.916,00 zł, beneficjentami było
7 rodzin oraz dodatek energetyczny na łączną kwotę 814,68 zł dla 4 rodzin.

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Niegosławice na lata 2017-2020
Zarządzeniem

Wójta

Gminy

Niegosławice

Nr

0050.5.2017

z

dnia

30

marca

2017 roku został przyjęty Plan Wykorzystania Zasobu nieruchomości Gminy Niegosławice na lata 20172020.
Program zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Niegosławice na
lata 2017-2020 opiera się na określeniu celów gospodarowania oraz propozycji ich realizacji, do których
zalicza się:
-uzyskiwanie dochodów z nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy poprzez
sprzedaż, najem, dzierżawę, trwały zarząd,
-pozyskiwanie nieruchomości do zasobu poprzez wykup, darowizny, zamiany, komunalizację,
-realizacje celów publicznych poprzez regulację stanów prawnych dróg w celu budowy i remontu
dróg gminnych, pozyskiwanie (w miarę zgłaszanych potrzeb) i utrzymywanie nieruchomości
związane z pomocą społeczną, oświatą i edukacja.

Wykaz nieruchomości
Wykaz działek - Gmina Niegosławice posiada grunty o ogólnej powierzchni 516,0261 ha,
w skład których wchodzi 1181 działek:
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Nazwa obrębu

L.p.

Ilość działek

Pow. w ha

1

Bukowica

107

22,7025

2

Gościeszowice

206

59,8832

3

Krzywczyce

25

7,1863

4

Mycielin

119

44,2142

5

Niegosławice

173

56,8311

6

Nowa Jabłona

108

39,8969

7

Przecław

128

58,6309

8

Rudziny

91

152,5294

9

Stara Jabłona

68

18,2747

10

Sucha Dolna

66

23,5932

11

Zimna Brzeźnica

90

32,2837

1181

516,0261

RAZEM

Wykaz nieruchomości w dzierżawie:
Lp.

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Położenie-obręb

Sposób
zagospodarowania

1

240/3

0,50

Przecław

rolna

2

część 690/2

0,0526

Przecław

punkt selektywnej
zbiórki odpadów

3

128/2

0,6991

Niegosławice

Budowa instalacji do
produkcji ulepszacza
glebowego

4

129/2

0,5397

Niegosławice

5
6
7
8
9
10
11

341/1
287/3
304/4
147
906/7
564/2
89/4

0,42
0,48
0,64
0,10
2,05
1,01
0,09

Niegosławice
Gościeszowice
Przecław
Bulowica
Niegosławice
Niegosławice
Zimna Brzeźnica

12

część 332/1

0,0002

Mycielin

13

część 264/1

0,0002

Przecław

14

część 220

0,0002

Niegosławice

15

część 153

0,0002

Zimna Brzeźnica

16

część 546/5

0,0002

Gościeszowice

17

Część 334/3

0,0010

Niegosławice

18

163/4

0,54

Zimna Brzeźnica

Budowa instalacji do
produkcji ulepszacza
glebowego
rolna
rolna
rolna
rolna
Rolna
rolna
Ustawienie urządzenia
telekomunikacyjnego
Ustawienie kontenerów
na odzież używaną
Ustawienie kontenerów
na odzież używaną
Ustawienie kontenerów
na odzież używaną
Ustawienie kontenerów
na odzież używaną
Ustawienie kontenerów
na odzież używaną
Prowadzenie działalności
handlowej
rolna
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

701/1
916/1
693/5
785/1
130
127/7
28/2
461
204/5
566/10
184/4

Przecław
Rudziny
Przecław
Przecław
Niegosławice
Niegosławice
Bukowica
Rudziny
Bukowica
Niegosławice
Przecław

2,11
26,6772
1,6943
4,4104
1,92
1,11
0,37
92,91
0,15
1,30
0,5262

rolna
rolna
rolna
rolna
rolna
rolna
rolna
rolna
rolna
rolna
rolna

Wykaz nieruchomości w trwałym zarządzie:
Nr działki

Lp.
1

54

Powierzchnia
w ha
1,02

2
3
4

117/1
117/2
118,1

0,33
1,08
0,5833

Położenie-obręb
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław

Nazwa Jednostki
Zespół Żłobkowy
w Niegosławicach, siedziba Przecław
nr 127
Szkoła Podstawowa w Przecławiu
Szkoła Podstawowa w Przecławiu
Szkoła Podstawowa w Przecławiu

Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie:
Nr działki

Lp.
1

25

Powierzchnia
w ha
0,56

Położenie-obręb
Nowa Jabłona

Nazwa Jednostki
Sołectwo Nowa Jabłona

Wykaz budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy:
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oznaczenie
nieruchomości
Budynek
wielolokalowy
Budynek
wielolokalowy
Budynek
jednorodzinny
Budynek
wielolokalowy
Budynek
wielolokalowy
Budynek
wielolokalowy
Budynek
jednorodzinny
Budynek
wielolokalowy
Budynek
wielolokalowy
Budynek
wielolokalowy

adres
Niegosławice 180/1

Powierzchnia
użytkowa
mieszkania w m2
76

Rodzaj mieszkania

komunalne

Niegosławice 180/2

76

komunalne

Rudziny 49

63

komunalne

Stara Jabłona 22/2

65

komunalne

Stara Jabłona 22/1

66

komunalne

Niegosławice 44

68,97

komunalne

Niegosławice 28

67,54

komunalne

Niegosławice 172/3

34,50

komunalne

Gościeszowice 161

79/90

komunalne

Gościeszowice 161/5

44

socjalne
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W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.:
a) przejęto grunty na własność Gminy Niegosławice:
- w drodze komunalizacji 4 działki o pow. 7,04 ha
- w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności 1 działkę o pow. 0,44 ha
b) sprzedano w formie przetargu 3 działki o ogólnej powierzchni 1,00 ha, za kwotę
60.500,00 zł
c) przedmiotem dzierżawy były grunty o powierzchni 139,4853 ha
d) w użytkowaniu wieczystym były grunty o powierzchni 1,6933 ha.

Prognozy dotyczące:
a) udostępniania nieruchomości gminnych oraz nabywania nieruchomości na mienie gminy:
Udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż w drodze przetargów
i w trybie bezprzetargowym, zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę,
najem, użyczenie, a także przekazanie w formie darowizny - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Niegosławice następuje w drodze kupna, darowizny,
zamiany lub w innych formach przewidzianych prawem w związku z koniecznością realizacji zadań
własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów
publicznych.
Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych
nieruchomości będących we władaniu Gminy Niegosławice, powierzchnia gruntów wchodzących w skład
zasobu będzie się powiększać. Trudna do określenia jest wielkość powierzchni, jaka w ciągu najbliższych
trzech lat obowiązywania planu może wejść do zasobu - zależy to od czasu trwania postępowań
w sprawie uregulowania stanu prawnego oraz od budżetu gminy.
b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości gminnych oraz nabywaniem
nieruchomości na mienie gminy:
Rodzaj wydatków

Lp.

Wartość

1

Prace geodezyjno-kartograficzne, podziały, mapy i inne

45.000

2

Wyceny nieruchomości

5.000

3

Ogłoszenia prasowe

2.000

4

Opłaty notarialne i sądowe

20.000
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5

Nabycie gruntów

30.000

RAZEM

102.000

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu:

Lp.

Rodzaj wpływów

1

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

7.870

2

Opłaty z tytułu trwałego zarządu

1.000

RAZEM

8.870

Kwota

Program zagospodarowania nieruchomości:
a) nieruchomości planowane do sprzedaży:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nr działki
168/1
461
430/3
916/1

Pow. w ha
0,30
92,91
0,0935
26,6772

Obręb
Rudziny
Rudziny
Niegosławice
Rudziny

cena
12.000
2.110.000
26.000
jest w trakcie wyceny

Na bieżąco będą rozpatrywane wnioski osób zainteresowanych nabyciem innych nieruchomości,
które będą mogły być przeznaczone do sprzedaży.
b) nieruchomości planowane do oddania w użytkowanie wieczyste - nie planuje się oddania
gruntu w użytkowanie wieczyste, choć dopuszcza się rozpatrywanie na bieżąco tego typu
przypadków w indywidualnych sprawach.
c) nieruchomości planowane do przekazania w formie darowizny - nie planuje się oddania
gruntu w formie darowizny, choć dopuszcza się rozpatrywanie na bieżąco tego typu
przypadków w indywidualnych sprawach.
d) nieruchomości planowane do oddania w najem, użyczenie i dzierżawę.
Aktualna powierzchnia dzierżawionych gruntów wynosi:

139,4853 ha. Na bieżąco będą

rozpatrywane nowe wnioski.
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Przy obrocie nieruchomościami możliwe jest zastosowanie różnych form, przy podejmowaniu
decyzji jaką formę zastosować każdy przypadek obrotu

należy rozstrzygać indywidualnie przy

zastosowaniu stosownych przepisów. Możliwe formy do stosowania:
- poprzez sprzedaż w trybie przetargowym
- poprzez sprzedaż w trybie bezprzetargowym np. sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy
- poprzez darowiznę
- poprzez zamianę
- poprzez dzierżawę, wynajem
- użyczenie
Planuje się kontynuowanie zawartych umów oddania nieruchomości w najem i dzierżawę.
W

przypadku

zakończenia

postępowanie

pod

kątem

tego

typu

udostępnienia

umów

organ

osobom

wykonawczy

trzecim.

Na

gminy

wniosek

rozważy

dalsze

zainteresowanych,

zawierane będą kolejne umowy dzierżawy, najmu i użyczenia. Nowe umowy dzierżawy i najmu
zawierane są w drodze przetargu lub bezprzetargowo .

Podsumowanie:
Przygotowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości określa jedynie główne
kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej
zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany
zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które będą zgodne z obowiązującymi
przepisami.

7. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Niegosławice na lata 2014-2017
Przedmiotem Programu jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony
i opieki nad zabytkami, zachowanie krajobrazu kulturowego oraz poprawy zachowania i utrzymania
obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Niegosławice. Ze względu na zakończony
w roku 2017 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gmina Niegosławice rozpoczęła procedurę mającą
na celu opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.
Na terenie gminy znajdują się zabytki, które są wpisane do Rejestru Zabytków u Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Są to:


Bukowica:


Kościół filialny pw. św. Andrzeja Boboli z XII wieku – własność Parafii rzymskokatolickiej w Miłakowie, wpisany do rejestru zabytków pod Nr 229.



Gościeszowice:


Kościół filialny pw. św. Katarzyny wraz z ogrodzeniem (Nr rej. 228) – XII wiek.
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Park w Gościeszowicach (dawniej dworski) o powierzchni 1,74 ha (Nr rej. 3053). – XIX
wiek.



Mycielin:


Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja wraz z bramą i ogrodzeniem (Nr rej. 230) –
zbudowany w XIII wieku.





Park pałacowy (Nr rej. 3045), powstał w I połowie XIX wieku.



Oficyna (Nr rej. 135).

Niegosławice:




Międzylesie:












Pałac, Nr rej. L-645(A) powstały w latach 30-stych XIX wieku.

Nowa Jabłona:




Brama przy cmentarzu kościelnym (Nr rej. 1971), powstała w XVI wieku.

Kościół filialny pw. św. Jadwigi (Nr rej. 1977) – XVI wiek.

Przecław:


Kościół filialny pw. św. Jakuba (Nr rej. 231) – XIV wiek.



Dawny kościół ewangelicki (Nr rej. L-342/A).



Plebania ewangelicka (Nr rej. 1978).



Park dworski (Nr rej. L-672/A), druga połowa XIX wieku.

Rudziny:


Park dworski (Nr rej. 3047) – druga połowa XIX wieku.



Zabytkowa brama (Nr rej. 1902) z 1968 roku.

Stara Jabłona:


Dzwonnica z XVIII wieku (Nr rej. 3286).



Zespół dworski i folwarczny (Nr rej. 2019) z I połowy XIX wieku.

Sucha Dolna:


Zespół pałacowy (Nr rej. 136) XVIII/XIX wiek.



Park (Nr rej. 3061) – połowa XX wieku.

Zimna Brzeźnica:


Dzwonnica z terenem cmentarza (Nr rej. L-642/A).



Zespół pałacowy (Nr rej. 631), XVI/XVII wiek

Wyżej wymienione zabytki w większości należą do właścicieli prywatnych. Dawny Kościół Ewangelicki
w Przecławiu oraz Dzwonnica w Zimnej Brzeźnicy oraz Parki: Gościeszowice, Przecław, Rudziny należą
do Gminy Niegosławice.
Należy również wspomnieć, że Rada Gminy Niegosławice podjęła w dniu 28.06.2019 r,
uchwałę nr VII.79.2019 w sprawie określania zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujące się
w gminnej ewidencji zabytków.
Ponad to na terenie Gminy Niegosławice mamy 224 obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
Prowadzona jest ona w formie zbioru akt adresowych z terenu całej gminy. Wykaz obiektów
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków znajduje się w załączniku nr 4.

8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niegosławice na lata 2016-2020 jest dokumentem
strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatycznoenergetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza oraz zmiany postaw
konsumpcyjnych użytkowników energii.

Polska- regiony klimatyczne
Gmina Niegosławice znajduje się w regionie
klimatycznym śląsko-wielkopolskim. Klimat ma tutaj
charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i dość
wilgotnym regionem pomorskim (dominującym w
północnej części woj. Lubuskiego), a cieplejszym i
suchym regionem dolnośląskim (dominującym w
południowej części woj. Lubuskiego). W północnej
części

gminy

występują

fragmenty

Wzgórz

Dalkowskich, na południe od których rozciąga się
płaski teren Równiny Szprotawskiej. Lata są tutaj
ciepłe, a zimy łagodne.
Obszar Gminy Niegosławice w 66% zdominowany jest
przez użytki rolne.
Ponad 22% powierzchni Gminy Niegosławice zajmują lasy i zadrzewienia. Występują tu siedliska
borowe z sosną jako gatunkiem panującym, są też zespoły lasu mieszanego.
W obniżeniach i dolinach rzecznych dominują olsy i siedliska lasowe z drzewostanem liściastym.
Dominujące gatunki drzew w lasach to sosna i świerk, natomiast w zadrzewieniach: dąb i topola.
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Obszary specjalnej ochrony obejmują tereny Natura 2000. W trakcie prac badawczych
w 1994 r. stwierdzono występowanie 102 gatunków ptaków, w tym 81 gatunków lęgowych
i dalszych 21 gatunków nielęgowych, zalatujących. W skali regionalnej poligon jest miejscem
największej na Śląsku koncentracji par lęgowych żurawia, derkacza, kszyka i świerszczaka.
Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.
W gminie są sprzyjające warunki do przemieszczania się ludności gminy w poszukiwaniu pracy.
Zlokalizowanych jest 229 podmiotów gospodarczych i ciągle wzrasta. Budynków mieszkalnych jest
obecnie 1097. Blisko 85% budynków mieszkalnych wybudowanych zostało przed 1945 r. Taka sytuacja
powoduje ciągłą modernizację i remont jak również wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.
W 2019 r. Gmina Niegosławice skorzystała z dofinansowania w ramach Projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego, w wyniku którego ograniczono niską emisję i jednocześnie poprawiono
efektywność energetyczną budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przecławiu. Prace polegały
na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropodachu, wymianie okien i drzwi, wykonaniu
nowej kotłowni, jak również wymianie instalacji centralnego ogrzewania.
Ponadto Wójt Gminy w 2019 r. rozpoczął przygotowania do realizacji montażu prosumenckich
mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, tj.: Urzędzie Gminy, Gminnym
Centrum Kultury, Stacji Uzdatniania Wody w Gościeszowicach oraz Oczyszczalni Ścieków
w Niegosławicach.
Kierując się ochroną powietrza większość budynków użyteczności publicznej ogrzewana jest
gazem, tj.: Szkoły Podstawowe, Gminne Centrum Kultury, Żłobek Fasolki w Przecławiu, Żłobek Elfiki
w Gościeszowicach, Świetlica w: Niegosławicach, Starej Jabłonie, Nowej Jabłonie, Mycielinie
i Bukowicy.

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne:
W 2017 r. Rada Gminy Niegosławice uchwałą nr XXXIII/178.2017 Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza, postanowiła udzielić ze środków budżetu gminy
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła w lokalach i budynkach
mieszkalnych.
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Przedmiotem zrealizowanego zadania w 2019 było udzielanie dotacji celowych na realizację
przedsięwzięć polegających na wymianie starego źródła energii cieplnej poprzez likwidację 6 źródeł
ciepła opalanych węglem w 6 nieruchomościach i zastąpienie ich nowoczesnym źródłem ciepła (tj.
3 kotły na pellet, 1 kocioł na ekogroszek, 1 pompa ciepła i 1 ogrzewanie elektryczne).
Kwota dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadania wyniosła 28 225,00 zł.
Etap wdrożenia i ewaluacji działań jest kluczowym elementem realizacji założeń planu
gospodarki niskoemisyjnej. Odpowiedzialność za całościową realizacje planu spoczywa na Wójcie
Gminy Niegosławice.
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w celu
poprawy efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza przewiduje wsparcie finansowe dla
osób fizycznych, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.
Szczegółowy zakres zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zamieszczono
w załączniku nr 8.

9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Rada Gminy Niegosławice w dniu 27 październik 2014 roku, przyjęła uchwałę nr XLIV.261.2014
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.
Celem strategii jest opracowanie systemu pomocy, który pomoże skutecznie rozwiązać problemy
społeczne takie jak:
-

wykluczenie społeczne osób i rodzin dotkniętych bezrobociem,

-

bezradnośc rodzin szczególnie niepełnych i wielodzietnych,

-

migracja społeczeństwa

Podjęcie takiej decyzji było spowodowane tym, że na poziomie gminy można skutecznie rozpoznać
problemy i potrzeby społeczeństwa a tym samym dobrac odpowiedni system wsparcia.
W związku z powyższym w ciągu sześciu lat podjęto do realizacji następujące zadania:
1. w zakresie pomocy społecznej – 13 zadań,
2. w zakresie integracji osób długotrwale bezrobotnych ze środowiskiem – 2 zadania,
3. w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej - 3 zadania,
4. w zakresie integracji osób niepełnosprawnych - 4 zadania.
Razem do realizacji w latach 2014-2020 przyjęto do realizacji 24 zadania.
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Zadania zrealizowane w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 3.
Uważam, że program jest długoterminowy i w zasadzie nie spełnia oczekiwań i zakresu pomocy
w pełni swoim mieszkańcom, tym bardziej, że bardzo szybko zmienia się sytuacja społeczno – materialna
mieszkańców oraz ich rodzin.
Dlatego, aby bardziej spełnił on swoją role, należy te zadania corocznie akualizować.
Zadania ujęte w strategii winny być bardziej uszczegółowione i realizowane z konkretnym celem
i zamiarem, co pozwoli na szybszą interwencję Ośrodka Pomocy Społecznej.
Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi instytucjami
1.Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził współpracę ze szkołami podstawowymi w Gościeszowicach
oraz w Przecławiu, współpraca polegała na konsultowaniu z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym
sytuacji dzieci w rodzinach, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze.
2. OPS współpracował z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie pracownicy socjalni kierowali
tam

podopiecznych

w

celu

uzyskania

ubezpieczenia

zdrowotnego,

podjęcia

zatrudnienia,

przekwalifikowania zawodowego oraz udziału w szkoleniach zawodowych, OPS korzystał z platformy
komunikacyjnej SEPI, dzięki której pracownicy mogli sprawdzić sytuację zawodową podopiecznych.
3. Owocnie układała się współpraca z Sądem Rejonowym w Żaganiu jak również Kuratorami
działającymi przy Sądzie z Wydziału Rodzinnego oraz Karnego.

Kuratorzy wraz z pracownikami

socjalnymi konsultowali sytuacje w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim jak również
potrzebujących wsparcia.
4. Ośrodek współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w sprawie osób
niepełnosprawnych: pomoc w zniesieniu barier architektonicznych, organizacja wypoczynku letniego dla
pięciorga dzieci z terenu gminy.
5. Pracownicy prowadzili dobrą współpracę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Przecławiu, pracownicy socjalni uzyskali pomoc oraz porady od lekarza rodzinnego i pielęgniarek.
6. Nasz Ośrodek współpracował z Komisariatem Policji w Szprotawie, najczęściej jest to współpraca
z dzielnicowym, polegająca na pomocy przy interwencjach środowiskowych jak również pomocy we
współpracy z trudnymi podopiecznymi. W 2019 roku wspólnie z dzielnicowym pracownicy socjalni
przeprowadzili 9 interwencji.
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy również
współpracowała z tut. Ośrodkiem, pracownicy kierowali tam osoby uzależnione od alkoholu oraz
środków odurzających. Pracownik Ośrodka jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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8. Na terenie działania Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa Parafialne Zespoły Caritas
w Niegosławicach i Gaworzycach, pracownicy Ośrodka kierowali tam osoby potrzebujące pomocy
rzeczowej jak również pomocy finansowej. Zespół Caritas wydawał żywność w ramach Programu Pomoc
Żywnościowa z FEAD – pracownicy socjalni przyjmowali oświadczenia o dochodach oraz kierowali do
otrzymania pomocy żywnościowej. W 2019 roku wydano 136 skierowań do otrzymania pomocy
żywnościowej z Caritas i Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli.
9. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził też współpracę w z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Żaganiu. Pracownicy socjalni mogli liczyć na pomoc pracownika Powiatowego
Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach takich jak podanie terminu komisji lekarskiej,
czy uzupełnieniu dokumentacji naszych podopiecznych.
10. W Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespól Interdyscyplinarny, który współpracuje z Prokuraturą
Rejonową w Żaganiu. Współpraca ta polegała na wymianie informacji w sprawach prowadzonych
nt. Niebieskich Kart, których w 2019 roku wpłynęło 16 szt.

10.

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niegosławice na rok 2019.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. został
uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr III.43.2018, Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr III.44.2018.
Obejmowały swym zasięgiem następujące działania:


zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkomanii,



udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,



prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została przez Wójta Gminy
Niegosławice. Jej celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Jednym z najważniejszych zadań w działalności Komisji jest podejmowanie wszelkich czynności,
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2019 r. codziennie w godzinach prac Urzędu Gminy
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można

było

uzyskać

poradę

w

sprawie

choroby

alkoholowej

oraz

złożyć

wniosek

o skierowanie na leczenie osoby nadużywającej alkoholu.
W 2019 r. Komisja na bieżąco przyjmowała wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe
(15 wniosków)

osób z problemem

alkoholowym. Wezwano 14 osób celem motywowania do

dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. Ponadto Komisja zgłoszone osoby kierowała do biegłych
sądowych z zakresu psychologii lub psychiatrii, celem przeprowadzenia badania i wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Leczenie choroby alkoholowej, oraz pomoc ich rodzinom wymaga dużego zaangażowania oraz
fachowej wiedzy na bieżąco weryfikowanej i aktualizowanej. Członkowie GKRPA doskonalą swoje
umiejętności biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Dzięki tym formom aktywności Komisja
doskonali i rozbudowuje swój warsztat pracy, aby jak najlepiej móc realizować swoje zadania.
1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień z którego porad w 2019 r. aktywnie korzystali
mieszkańcy Gminy Niegosławice. Punkt mieszczący się w budynku Urzędu Gminy był czynny
w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. od 9:00 do 11:00. Podstawowym zadaniem
Punktu było udzielanie wsparcia i poradnictwa, zarówno osobom nadużywającym alkoholu
jak również pozostałym członkom rodzin, których dotyczy problem współuzależnienia.
Na podstawie sprawozdania z realizacji zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
ds. uzależnień stwierdza się, że w roku 2019 w ramach dyżurów psychoterapeuta uzależnień
udzielił 56 porad osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.
2. Na terenie naszej Gminy działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niegosławicach.
3. Grupa

terapeutyczna

AA

prowadzona

w

świetlicy

wiejskiej

w

Niegosławicach.

W spotkaniach uczestniczą nie tylko mieszkańcy z terenu gminy lecz również z gmin ościennych.
Grupa wpierana jest przez Wójta Gminy Niegosławice.
Do zadań Komisji należało również wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży
z uchwałami Rady Gminy w sprawie limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania.
Uchwała Rady Gminy określa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych
odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży:
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Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wg. zawartości alkoholu
Poza miejscem sprzedaży
do 4,5%

od 4,5%

pow. 18%

W miejscu sprzedaży
razem

do 18%

do
4,5%

od

pow.

4,5%

18%

razem

ogółem

12

60

do 18%
16

16

16

48

4

4

4

W 2019 r. ilość zezwoleń na sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych wynosiła odpowiednio:
Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych wg. zawartości alkoholu
Poza miejscem sprzedaży
do 4,5%

od 4,5%

pow. 18%

W miejscu sprzedaży
razem

do 18%

do
4,5%

od

pow.

4,5%

18%

razem

ogółem

0

32

do 18%
11

11

10

32

0

0

0

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA :
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kładzie szczególny nacisk na
działania profilaktyczne skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży jak również dorosłych
mieszkańców gminy Niegosławice.
Gmina Niegosławice brała aktywny udział w ogólnopolskiej Kampanii:
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw Pijanym Kierowcą”

jak również realizowała szereg innych

różnorodnych przedsięwzięć o charakterze profilaktyki uzależnień.
W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zakupiono i przekazano do szkół kolorowe materiały
adresowane do rodziców, nauczycieli dzieci i młodzieży.
Celem kampanii było:


wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągnięcia celów,



edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,



ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,



kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet
mocnych stron i ograniczeń,



wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych,
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uruchomienie procesów pozytywnego myślenia,



wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,



kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między
obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.
Realizacja

programów

w

2019

r.

obejmowała

organizowanie,

współorganizowanie

i finansowanie dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych mieszkańców Gminy Niegosławice turniejów
profilaktycznych,

spotkań integracyjnych, konkursów itp.

jako alternatywne formy aktywnego

spędzania wolnego czasu promujące styl życia z dala od używek.
Komisja realizowała również programy profilaktyki uzależnień, spektakle, pogadanki, szkolenia dla
członków GKRPA, rodziców jak i nauczycieli.
FINANSOWANIE DZIAŁAŃ
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niegosławicach realizując
omawiane zadania dysponowała budżetem pochodzącym z opłat za wydane decyzje o pozwoleniu
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2019 r.: 55.771,30 zł.
Powyższe środki wydatkowano na:
1. Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2019 r. – 53.771,30 zł.
2. Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. – 2.000,00 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpraca z innymi instytucjami
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom/Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Kuratorzy, Szkoły,
Przedszkola, Gminne Centrum Kultury, Sołectwa.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała zadania z myślą o jak
najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra
całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.

11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Jak co roku Rada Gminy przyjmuje Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr II.34.2018 w dniu 10 grudnia
2018 r.
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Program współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku był realizowany zgodnie z przyjętymi
zasadami i formami współpracy. Ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie
„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r”, w którym 5 organizacji pozarządowych
złożyło 5 ofert, z którymi zawarto umowę.
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. obejmowało:
1) Organizację przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców gminy, upowszechnianie sportu
w środowisku.
2) Organizację zawodów oraz imprez sportowych, prowadzenie zajęć treningowych na
terenie gminy.
Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wysokość dotacji przeznaczona w budżecie Gminy Niegosławice na 2019 rok na realizację
w/w zadań na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wysokość dotacji przekazanych i wydatkowanych na realizację zadań ilustruje poniższa tabela.
Rodzaj zadania

Realizator zadania
Tytuł zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej w 2019 r.

Stowarzyszenie Razem Działamy Lokalnie Bukowica
„Z Piłką przez świat”
Klub Sportowy „HUSARIA” Niegosławice – „Piłka nożna,
szachy, lekkoatletyka”
Uczniowski Klub Sportowy „Przecławiak”
Gościeszowice
– Akademia Sportu
Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Przecław
– Trening czyni Mistrza
Stowarzyszenie „Promocji
i Rozwoju Wsi Gościeszowice
i Międzylesie”
Wielopokoleniowy Wakacyjny Maraton Sportu i Rekreacji
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Ponadto w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi konsultowano akt prawa miejscowego
w sprawie „programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

12. Programy Zdrowotne
Jednym z najważniejszych programów zdrowotnych na terenie gminy Niegosławice w 2019 r.
był organizowany po raz pierwszy Piknik Zdrowia – EXPO ZDROWIE ( bezpłatne badania dla
mieszkańców ) połączony ze Świętem Kwitnącego Lnu w m. Mycielin.
Ponadto kilka razy w roku Gmina Niegosławice zorganizowała badania mammograficzne dla
naszych mieszkanek.
Pozostałe programy wewnętrzne były realizowane przez Szkoły Podstawowe w Przecławiu
i Gościeszowicach, Gminne Centrum Kultury oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Ich realizacja wymieniona jest w wymienionych instytucjach oraz stowarzyszeniach.

13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Niegosławice w 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Niegosławice w 2019 r. został przyjęty uchwałą nr V.62.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2019 r.
W ramach realizacji programu w 2019 r. opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zapewniało
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, natomiast miejsce dla zwierząt gospodarskich,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istniała możliwość ustalenia
właściciela lub innej osoby, pod której opiekę zwierzę dotąd pozostawało, oraz odebrane na podstawie
decyzji Wójta z powodu znęcania się nad nimi, zapewniał Pan Waldemar Hołowko zamieszkały Mycielin
85.
W 2019 r. na terenie Gminy Niegosławice nie odnotowano zdarzenia wymagającego zapewnienia
opieki nad zwierzęciem gospodarskim.
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Zestawienie z przyjmowania i przechowania psów w schronisku za 2019 r.
Stan na

przyjęty

adopcja

zgon

Stan na koniec

1-szy dzień miesiąca

miesiąca

styczeń

8

1

0

0

7

luty

7

1

0

0

6

marzec

6

1

3

0

8

kwiecień

8

0

4

1

11

maj

11

3

0

0

8

czerwiec

8

0

0

0

8

lipiec

8

0

3

0

11

sierpień

11

3

0

0

8

wrzesień

8

0

1

0

9

październik

9

2

1

1

7

listopad

7

0

0

0

7

grudzień

7

1

0

0

6

RAZEM

-

12

12

2

-

Podsumowanie:
W 2019 r. przyjęto – 12 psów, oddano do adopcji – 12 psów, zgony – 2 psy.
Koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Niegosławice w 2019 r. wyniósł 49 212,37 zł.
W ubiegłym roku nie wydano decyzji administracyjnych w sprawie odebrania zwierząt dotychczasowemu
właścicielowi z względu na złe traktowanie.

14. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Niegosławice
W 2012 roku Rada Gminy Niegosławice uchwałą nr XVII/88/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Niegosławice”.
W ramach tego programu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
w terenie. Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdza się, że na terenie gminy, łączna
powierzchnia dachów, na których zidentyfikowano występowanie wyrobów zawierających azbest to :
64.801,40 m2 o szacunkowej masie 712,82 Mg.
Gmina dokonywała sukcesywnie, począwszy od 2012 r. likwidacji wyrobów zawierających azbest:


2014 r. – usunięto 118,130 Mg - koszt realizacji 68 426,30 zł,



2016 r. – usunięto 70,740 Mg - koszt realizacji 32 098,87 zł,



2017 r. – usunięto 24,700 Mg - koszt realizacji 10 992,00 zł,
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2018 r. – usunięto 20,436 Mg - koszt realizacji 11 596,90 zł,



2019 r. – usunięto 26,350 Mg – koszt realizacji 14 218,50 zł.

Łączna masa usuniętych wyrobów zawierających azbest wyniosła 260,356 Mg.
Dzięki powyższemu zadaniu pozyskano dla mieszkańców 100% środków finansowych na
usunięcie wyrobów azbestowych. Środki pochodziły z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW
w Zielonej Górze.
Rok, w którym pozyskano środki

Kwota

2017

10.992,00 zł

2018

11.596,90 zł

2019

14.218,50 zł

Jak widać co roku kwota na usuwanie azbestu wzrasta, co oznacza, że zainteresowanie mieszkańców
również.
Na terenie Polski znajduje się ponad 15 mln ton wyrobów zawierających azbest, które zgodnie
z wytycznymi Programu mają zostać usunięte do 31 grudnia 2032 r.

15. Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych
Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Niegosławice.
W 2019 roku na stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne
osiągnięcia wydano kwotę 8.448,00 zł (słownie : osiem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych
00/100).
Struktura przyznanych stypendiów przedstawia się następująco:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przecławiu wraz z klasami Gimnazjum – za I semestr


3 osoby z klasy III Gimnazjum;



4 osoby z klasy IV Szkoły Podstawowej;



2 osoby z klasy VI Szkoły Podstawowej;



2 osoby z klasy VII Szkoły Podstawowej,

Łącznie wydatkowano 1488,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przecławiu wraz z klasami Gimnazjum – za II semestr
str. 43

Raport o stanie Gminy Niegosławice za rok 2019



4 osoby z klasy III Gimnazjum;



6 osoby z klasy IV Szkoły Podstawowej;



1 osoba z klasy V Szkoły Podstawowej;



4 osoby z klasy VI Szkoły Podstawowej;



2 osoby z klasy VII Szkoły Podstawowej,

Łącznie wydatkowano 2760,00 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).
3. Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach z oddziałami zamiejscowymi w Suchej Dolnej
za I i II semestr


11 osób klasa IV Szkoły Podstawowej;



3 osoby klasa V Szkoły Podstawowej;



4 osoby klasa VI Szkoły Podstawowej;



1 osoba klasa VII Szkoły Podstawowej;



5 osób klasa VIII Szkoły Podstawowej,

Łącznie wydatkowano 4200,00 zł. (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Pomoc materialna dla uczniów w 2019 r.
Forma pomocy

Liczba przyznanej pomocy

Kwota przyznanej pomocy

Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym:
a)

Stypendia za wyniki w
nauce

i

osiągnięcia

40 uczniów

8 448,00 zł

X

X

199 uczniów

99 000,00 zł

b) Zasiłki szkolne

X

X

c)

X

X

sportowe
b) Stypendia

Wójta

za

wybitne osiągnięcia
Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym:
a)

Stypendia szkolne

Wyprawka szkolna

Darmowe

podręczniki

i 345 uczniów

36 122,31 zł

materiały ćwiczeniowe
Placówki oświatowe w 2019 roku korzystały z projektów :
a) Aktywna Tablica ( zakup tablic interaktywnych do 2 szkół )- łączna kwota dofinansowania
25 200,00 zł + wkład własny 6 800,00 zł razem projekt opiewał na kwotę 31 500,00 zł,
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b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (zakup książek do biblioteki szkolnej w SP im. Jana
Pawła II w Przecławiu) – kwota dofinansowania 12 000,00 + wkład własny 3 000,00 razem
wartość projektu 15 000,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkół w 2019 roku
Wyszczególnienie

Liczba uczniów

Kwota

Dowożeni niepełnosprawni

5

3 278,02 zł

Zamieszkujący w znacznym

268

228 766,67 zł

oddaleniu od szkoły

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2019 r.:
1) Wydatkowano na ten cel kwotę 11 543,00, z przeznaczeniem m.in. na :
a) Konferencje;
b) Szkolenia Dyrektorów, szkolenia Rady Pedagogicznej

( ocena pracy nauczyciela, plan

nadzoru pedagogicznego, SIO , nowelizacja KN, bezpieczeństwo w świecie, elementy
interwencji kryzysowej w placówkach oświatowych, procedury w sytuacjach zagrożenia
życia dzieci, RODO, obsługa modułów e-dziennika LIBRUS);
c) Kursy dla nauczycieli ( kurs uczymy pisania – kreatywnie i aktywnie, kurs harcerski )
2) Częściową refundację studiów podyplomowych, uzupełniających kwalifikacje nauczycieli (o
specjalnościach: j. angielski, logopedia, oligofenopedagogiki, terapii pedagogicznej) .
3) Zakup materiałów szkoleniowych, prenumeraty czasopism branżowych oraz dostęp do serwisów
on-line dla Dyrektorów szkół, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, częściowe
sfinansowanie zakupu kserokopiarki).
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VI.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
Gmina Niegosławice swoją pracę wykonywała na rzecz mieszkańców przy pomocy:

A. Organu Uchwałodawczego
B. Organu Wykonawczego
Organ Uchwałodawczy podejmował w 2019 r uchwały na sesjach zwyczajnych i sesjach
nadzwyczajnych.
Organ Uchwałodawczy stanowi 15 radnych z 11 sołectw Gminy Niegosławice.
Skład osobowy 15 radnych przedstawia się następująco.
Lp.

Nazwisko i imię radnego

Nazwa miejscowości

1.

Bachmatiuk Daniel

Przecław

2.

Bogusz Henryk

Gościeszowice

3.

Bondarowicz Krystyna

Gościeszowice

4.

Borejko Danuta

Przecław

5.

Borzuchowska Anna

Rudziny

6.

Brzeźniak Marek

Gościeszowice

7.

Chachuła Sebastian

Niegosławice

8.

Golonka Helena

Niegosławice

9.

Inglot Henryk

Zimna Brzeźnica

10.

Jarosz Małgorzata

Nowa Jabłona

11.

Jędrzejek Bożena

Stara Jabłona

12.

Piechocka-Miś Joanna

Bukowica

13.

Poźniak Marek

Mycielin

14.

Szlachetko Arkadiusz

Niegosławice

15.

Zgrzebski Przemysław

Sucha Dolna

Organ Wykonawczy Gminy Niegosławice :
1. Jan Kosiński - Wójt Gminy Niegosławice
2. Bartosz Krause - Zastępca Wójta Gminy Niegosławice
3. Mirosława Baranowska - Skarbnik Gminy Niegosławice
Realizuje uchwały, które zostały uchwalone na sesjach Rady Gminy Niegosławice.
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Ponadto ciałem doradczym zarówno Rady Gminy jak i Wójta Gminy Niegosławice są Sołtysi
poszczególnych sołectw:

Lp.

Nazwisko i imię sołtysa

Nazwa Sołectwa

1.

Bil Alicja

Bukowica

2.

Borejko Danuta

Przecław

3.

Hołowko Waldemar

Mycielin

4.

Leszko Piotr

Niegosławice

5.

Piotrowicz Damian

Stara Jabłona

6.

Raś Kamila

Nowa Jabłona

7.

Sołtysiak Renata

Rudziny

8.

Stachów Krystyna

Gościeszowice

9.

Sudolska Renata

Krzywczyce

10.

Szymański Mariusz

Sucha Dolna

11.

Witkowska Krystyna

Zimna Brzeźnica

W 2019 r. Rada Gminy Niegosławice obradowała na 7 sesjach zwyczajnych i 4 sesjach
nadzwyczajnych, podejmując łącznie 67 uchwał. Wszystkie podjęte uchwały zostały przekazane w celu
sprawdzenia ich zgodności z prawem do organów nadzoru, tj. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Spośród uchwał 31 stanowiło
akty prawa miejscowego, które opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Postępowaniem nadzorczym objęto 3 uchwały Rady Gminy, stwierdzając ich nieważność.
Szczegółowy zakres realizacji uchwał przez Wójta Gminy Niegosławice przedstawiono w tabeli
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI I PROMOCJA
W 2019 r. Gmina Niegosławice współpracowała z następującymi podmiotami:
1. Na szczeblu rządowym poprzez wykonywanie zadań na podstawie zadań zleconych między
innymi:
a. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej – 609.066,20 zł,
b. Pomoc finansowa dla rolników w związku z panującą suszą, gdzie pomoc rządowa
wynosiła 13.319.138,07 zł,
c. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na zadania z zakresu administracji

rządowej na zadanie z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych – 48.847,00 zł,
d. Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej dotycząca przeprowadzenia wyborów
do Sejmu i Senatu – 17.238,00 zł,
e. Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej dotycząca przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego – 16.831,00 zł,
f.

Dotacja z administracji rządowej innych zadań zleconych gminom – 3.000,00 zł,

g. Dotacja z budżetu państwa na: ( subwencje)
Część oświatowa – 3.687.337,00 zł,
Część wyrównania subwencji ogólnej – 995.941,00 zł,
Część równoważna subwencji - 2.897,00 zł,
Pozostałe dochody – 70.579,93 zł,
h. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zakup książek dla szkół – 37.199,05 zł,
i.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin:
- oddziały przedszkolne – 55.194,02 zł,
- na podręczniki- 36.122,31 zł,

j.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niegosławice w kwocie
140.000,00 zł (KSRG/MSWIA).

2. Na szczeblu wojewody:
Na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne – 79.200
Zadania zlecone OPS – 6.365.306,86 zł w tym świadczenia wychowawcze, fundusz
alimentacyjny, karta dużej rodziny.
Dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich – Nowa Jabłona, Mycielin, Krzywczyce – 9.000 zł.
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego „WIAM TGMI” dla OSP Niegosławice –
10.000 zł.
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- świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – 79.200,00 zł,
- zadań zleconych – 6.365.306,86 zł w tym: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny.
Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodzin, składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zadań własnych – 80.122,00 zł – asystent rodziny, realizacja zadań MALUCH+.

3. Na szczeblu powiatu:
Gminna Spółka Wodna zarejestrowana w powiecie żagańskim działająca od wielu lat, jedna
z niewielu – powiat 5.000,00 zł, gmina 10.000,00 zł. Dofinansowanie do realizacji zadań
określonych w statucie Gminnej Spółki.
Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Powiatowa Straż Pożarna w Żaganiu.
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu/Szprotawie.

4. Na szczeblu gminy:
Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – Działaj Lokalnie – zadanie przebudowa drogi MycielinPrzecław etap I – 181.273,20 zł, etap II - 30.381,00 zł.
5. Współpraca ze stowarzyszeniami na terenie Gminy Niegosławice.
6. Współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca „ Łastiwoczka” z Gminy Przemków.
7. Współpraca z OSP na terenie gminy – 402.811,56 zł.
8. Na szczeblu gminnym:
a) Samorządowy Zakład Komunalny – dotacja przedmiotowa 180.000,00 zł,
b) Ochotnicza Straż Pożarna – OSP Niegosławice 247.300,00 zł – dotacja celowa,
c) w zakresie ochrony powietrza 143.225,00 zł 93,500 zł,
d) Gminne Centrum Kultury - 260.000,00 zł, biblioteki – 90.000,00 zł,
e) kultura fizyczna i sport – 30.000,00 zł – realizacja zadań publicznych Gminy
Niegosławice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
f) zadania własne – 80.122,00 zł Asystent Rodziny, realizacja zadań Maluch +,
g) zakup ze środków własnych Jednostki OSP Niegosławice samochodu pożarniczego
– 60.000,00 zł.
9. Powiat nowosolski w zakresie ochrony zdrowia – dot. dla Szpitala w Nowej Soli – 20.000,00 zł.
10. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska:
a) wymiana pokrycia dachowego mieszkańców gminy – azbest – 380,00.00 zł,
b) zakup samochody pożarniczego dla Jednostki Pożarniczej w Niegosławicach w kwocie
380.000,00 zł.
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W ramach Promocji, Gmina Niegosławice współpracuje z:


Gminnym Centrum Kultury w Niegosławicach z siedzibą w Gościeszowicach (Zespoły
śpiewacze, Zespoły młodzieżowe, Klub Seniora),



Kołami Gospodyń Wiejskich,



Szkołami Podstawowymi w Przecławiu i Gościeszowicach,



Sołectwami Gminy Niegosławice,



Żłobkami w Przecławiu i Gościeszowicach,



Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Niegosławice wymienionymi wcześniej
w raporcie,



Kołem Łowieckim Święty Eustachy w Gościeszowicach,



Stowarzyszeniem „Nasze Krzywczyce”,



Stowarzyszeniem „ Promocji i Rozwoju wsi Gościeszowice i Międzylesie”,



Stowarzyszeniem „Razem Działajmy Lokalnie”,



Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi „Bukowe Wzgórza”,



Klubem Sportowym „Husaria Niegosławice”, Uczniowskim Klubem Sportowym „Przecławiak”,
Uczniowskim Klubem Sportowym „Junior”,



Bukowicki Dom Sp. z o. o. SpK – Bukowica,



„Łastowoczka” Zespół Pieśni i Tańca z Przemkowa,



Gospodarstwem Rolnym Wandy i Czesława Towpik z Mycielina – Lubuski Produkt Lokalny –
oleje tłoczone w sposób tradycyjny metodą na zimno,



„Leśna Stadnina” w Krzywczycach Roman Wierzchosławski,



Caritas przy kościele św. Anny w Niegosławicach,



Szkoła Jazdy Konnej „DAKAR” Aleksandra Tkaczyk Niegosławie.
Na działania związane z promocją Gminy Niegosławice wydatkowano kwotę 43.228,99 zł w tym

na: Gminne Święto Plonów, Gala Przedsiębiorczości, nagrody konkursowe, gadżety promocyjne z logo
Gminy (kalendarze, koszulki, kubeczki, torby ekologiczne, ceramika), medale upamiętniające 100-lecie
Niepodległości Państwa Polskiego, 50 i 60 lecie pożycia małżeńskiego, Gminny Dzień Sołtysa
oraz książki dla OSP.
Udział Wójta Gminy Niegosławice w wybranych wydarzeniach:

1. Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Pałacu Żagańskim z udziałem Starostów,
Wójtów, Prezydentów oraz mieszkańców.

2. Konwenty Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.
3. Spotkanie z okazji Święta Policji w Żaganiu.
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4. Gala Przedsiębiorczości w Gminnym Centrum Kultury w Gościeszowicach.
5. Spotkanie Noworoczne ze Starostą Żagańskim.
6. Uroczyste przekazanie wozu Strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegosławicach
z udziałem Wojewody Lubuskiego, Wojewódzkiego i Powiatowego Komendanta Straży
Pożarnej, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz
lokalnych jednostek OSP i mieszkańców.

7. Noworoczne

czytanie

–

„Cała

Polska

Czyta

Dzieciom”

z

udziałem

Wójta

i zaproszonych gości.

8. Spotkanie z Panią Minister Pracy i Polityki Socjalnej w OHP Wiechlice.
9. IV Gminne Mistrzostwa Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy.
10. III Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy.
11. Gminne Obchody Dnia Sołtysa.
12. Powiatowe Święto Plonów w m. Długie, gdzie wieniec z Mycielina zdobył I miejsce i został
wytypowany do Wojewódzkiego Święta Plonów.

13. Gminne Święto Plonów w Gościeszowicach.
14. Święto Kwitnącego Lnu – EXPO Zdrowie w Mycielinie.
15. XXIV Pejzaż Muzyką Malowany przy GCK w Gościeszowicach.
16. Święto Żołnierzy Niezłomnych w Kościele św. Anny w Niegosławicach.
Promocja Gminy Niegosławice:
1. Kwartalne spotkania z Radio Zachód- dotyczące promocji gminy poprzez planowanie
inwestycji.
2. Prowadzenie strony internetowej Gminy.
3. Zapowiedzi, relacje z imprez gminnych w telewizji regionalnej oraz Radiu Zachód.
4. Promocja w mediach Gminnych Zespołów Ludowych i Młodzieżowych.

Promocja Gminy Niegosławice poprzez imprezy i wydarzenia na jej terenie:


Gala Przedsiębiorczości w Gminnym Centrum Kultury w Gościeszowicach.



Noworoczne czytanie – „Cała Polska Czyta Dzieciom” z udziałem Wójta i zaproszonych gości.



IV Gminne Mistrzostwa Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy.



III Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy.



Gminne Obchody Dnia Sołtysa.



Gminne Święto Plonów w Gościeszowicach.



Święto Kwitnącego Lnu – EXPO Zdrowie w Mycielinie.
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XXIV Pejzaż Muzyką Malowany przy GCK w Gościeszowicach.



Święto Żołnierzy Niezłomnych w Kościele św. Anny w Niegosławicach.



Gminne obchody Święta Niepodległości.



Gminny Dzień Seniora połączony z Jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców
Gminy Niegosławice.



Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek.
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Promocja poprzez:


Dystrybucję materiałów promocyjnych

z logo gminy podczas imprez i wydarzeń

(pocztówki, gadżety – długopisy, breloki, smycze, art. ceramiczne, drewniane itd.),


Dwie strony o gminie w LUBUSKie – kreatywne perspektywy,



Kalendarze gminne,



Torby ekologiczne z logo Gminy dla mieszkańców gminy.
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VIII. FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną
kwotę 161.798,13 zł. W roku 2019 do głównych przedsięwzięć należało:
1) Remont sali wiejskiej w Bukowicy - 8.759,88 zł,
2) Zakup ławek na cele wiejskie – modernizacja placu rekreacyjnego w Bukowicy – 1.000,00 zł,
3) Założenie podłączenia elektrycznego na boisku sportowym w Gościeszowicach – 5.000,00 zł,
4) Materiały do renowacji placów zabaw i boiska sportowego w Gościeszowicach – 1.037,48 zł,
5) Zakup- doposażenie sprzętu kuchennego w Gościeszowicach – 10.120,00 zł,
6) Zagospodarowanie placu wiejskiego pod plac rekreacyjny w Krzywczycach – 1.389,77 zł,
7) Doposażenie kuchni i remont świetlicy w Mycielinie – 6.771,25 zł,
8) Utwardzenie i remont drogi gminnej w Mycielinie – 6.000,00 zł,
9) Doposażenie OSP Niegosławice- zakup samochodu strażackiego – 8.074,65 zł,
10) Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Nowej Jabłonie – 14.248,37 zł,
11) Zakup kruszywa na modernizację drogi gminnej w Przecławiu – 20.787,00 zł,
12) Wyposażenie sali wiejskiej w Rudzinach – 1.999,25 zł,
13) Wykonanie projektu instalacji gazowej w sali wiejskiej w Rudzinach – 5.000,00 zł,
14) Budowa ścieżek na cmentarzu w Starej Jabłonie- wyłożenie kostką brukową – 10.499,99 zł,
15) Doposażenie sali oraz kuchni wiejskiej w Suchej Dolnej – 8.678,00 zł,
16) Doposażenie placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego w Zimnej Brzeźnicy – 13.776,00 zł.
Nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć, zgłoszonych we
wnioskach przez sołectwa:
1) Doposażenie OSP Sucha Dolna (zadanie wspólne sołectwa Krzywczyce i Sucha Dolna),
2) Zakup agregatu w sołectwie Krzywczyce,
3) Organizacja imprez integracyjnych w Przecławiu („Pieczony Ziemniak”, „Mikołajki”).
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Lp.

Sołectwo
Bukowica

Fundusz sołecki na 2019 r.
Nazwa zadania
Remont Sali wiejskiej
Integracja mieszkańców
(Andrzejki)
Zakup ławek
na cele wiejskie- modernizacja

Plan po
zmianach
459,88
8.300,00
500,00

Wykonanie
za 2019 r.
459,88
8.300,00
499,85

1.000,00

1.000,00

%
100,0
100,0
100,0
100,0
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placu rekreacyjnego
1.
Gościeszowi
ce

Założenie podłączenia
elektrycznego na boisku
sportowym
Materiały
do renowacji placów zabawi
boiska sportowego
Zakup sprzętu
i materiałów
do utrzymania czystości na
terenach rekreacyjnych
Zakup środka na
odchwaszczanie chodnika
i parkingu przy drodze
Doposażenie OSP
Niegosławice, zadanie
wspólne sołectwa
Gościeszowice
i Niegosławice
Zakup paliwa, konserwacja
kosiarek
Zakup doposażenia sprzętu
kuchennego
Integracja:
organizacja dożynek
wiejskich- nagrody
w konkursie „najładniejsze
zagrody
i ogrody”
- spotkanie opłatkowe
- warsztaty KatarzynkowoMikołajkowe

2.
Krzywczyce

Doposażenie OSP Sucha
Dolna, zadanie wspólne
sołectw
Zabawa integracyjna
Grzybobranie
Zagospodarowanie placu
wiejskiego pod plac
rekreacyjny
Zakup sprzętu kuchennegotaboret
Zakup agregatu

3.
Mycielin

Zakup paliwa, żyłki i oleju,
naprawa sprzętu
Doposażenie kuchni i remont
świetlicy
Integracja społeczna:
- dzień dziecka, opłatek,

10.259,88
5.000,00

10.259,73
5.000,00

100,0
100,0

1.037,48

1.037,48

100,0

1.168,10

1.168,10

100,0

97,20

97,20

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

2.367,27

2.367,27

100,0

10.120,00

10.120,00

100,0

1.695,71
3.577,22
177,12

1.695,71
3.576,98
177,12

100,0
100,0
100,0

26.240,10
1.000,00

26.239,86
0,00

100,0
0,0

2.001,08

2.001,08

100,0

1.389,77
29,78

1.389,77
0,00

100,0
0,0

3.377,61
21,31

3.377,61
0,00

100,0
0,0

7.819,55
91,00

6.768,46
91,00

86,6
100,0

6.671,26
55,00
44,99

6.671,26
55,00
44,99

100,0
100,0
100,0

2.656,91

2.053,46

77,3
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dożynki, mikołajki
Utwardzenie
i remont drogi gminnej
w Mycielinie
4.
Niegosławic
e

Doposażenie OSP N-ce- zakup
samochodu strażackiego
Zakup paliwa
i drobne naprawy sprzętu
Doposażenie kuchni, Zakup
agregatu
Integracja mieszkańców
Zakup przedłużaczy
i skrzynki rozdzielczej (na
imprezy plenerowe)

5.
Nowa
Jabłona

Zakup klimatyzacji do
świetlicy wiejskiej

Przecław

Zakup paliwa
do posiadanego sprzętu
Organizacja imprez
integracyjnych: zawodów
sportowych (pieczony
ziemniak, mikołajki)
Zakup kruszywa na
modernizację drogi gminnej
w Przecławiu

6.

7.
Rudziny

Paliwo, konserwacja kosy
spalinowej

Wyposażenie Sali wiejskiej
Wykonanie projektu instalacji
gazowej
Spotkania integracyjne –
festyn

8.
Stara
Jabłona

Budowa ścieżek na cmentarzuwyłożenie kostką brukową
Zakup paliwa
i konserwacja kosy

9.

356,10

356,10

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

15.875,26
14.550,00

15.271,81
8.074,65

96,2
55,5

2.090,00
60,00
6.201,63
185,55
2.888,31
264,61

2.077,23
60,00
4.925,84
68,54
2.881,09
264,61

99,4
100,0
64,4
36,9
99,8
100,0

26.240,10
14.248,37

18.351,96
14.248,37

69,9
100,0

14.248,37
150,16

14.248,37
150,16

100,0
100,0

1.209,49

0,00

0,0

20.787,00

20.787,00

100,0

22.146,65

20.937,16

94,5

308,06

307,98

100,0

85,00

85,00

100,0

50,50

50,50

100,0

2.000,00
5.000,00

1.999,25
5.000,00

100,0
100,0

302,58
2.523,82
90,02
83,58
10.443,56

302,58
2.515,01
90,02
83,58
10.433,92

100,0
99,7
100,0
100,0
99,9

10.500,00

10.499,99

100,0

1.045,65

124,99

12,0

11.545,65

10.624,98

92,0
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Sucha Dolna

Doposażenie OSP Sucha
Dolna
Doposażenie Sali oraz kuchni
wiejskiej
Imprezy integracyjne

10.
Zimna
Brzeźnica

Zakup paliwa żyłki i oleju
do posiadanego sprzętu
Spotkania integracyjne- Dzień
Dziecka
Doposażenie placu zabaw
i placu rekreacyjnosportowego

11.
Razem:

3.000,00

2.990,00

99,7

8.877,49

8.678,00

97,8

1.200,00
200,00
13.277,49
400,00

1.143,96
200,00
13.011,96
399,49

95,3
100,0
98,0
0,0

1.475,26

1.474,43

0,0

5.176,00
8.600,00
224,00
15.875,26

5.176,00
8.600,00
0,00
15.649,92

100,0
100,0
0,0
98,6

173.971,87

161.798,13

93,0

Prawidłowe wykonanie wydatków umożliwia Wójtowi wystąpienie do Wojewody z wnioskiem
o zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie
z art.8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z2014 r. poz. 301 ze zm.), gmina
Niegosławice powinna otrzymać zwrot wykonanych wydatków w wysokości 20,0%, jednak z powodu
przekroczenia maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa w skali kraju, Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 12 cyt. ustawy, zastosował w ostatnich latach mechanizm
korygujący, obniżający procentową wysokość zwrotu do 13,102%. Z tytułu wykonania funduszu
sołeckiego za rok 2019 w wysokości 161 798,13 zł, gminie przysługiwać będzie zwrot w wysokości
21.198,79 zł (mechanizm korygujący zastosowany przez MSWiA). Ta kwota zasili budżet gminy
Niegosławice w roku 2020.
Fotodokumentacja z wykonania funduszu sołeckiego znajduje się w załączniku nr 9.
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IX.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

Inwestycje zrealizowane:
Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu im. Jana Pawła II
Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 oraz Działania
1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Koszt: 3 055 205,50 zł.
Kwota dofinansowania: 2 596 924,67 zł.
Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu inwestycyjnego pt.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Przecławiu dz. nr 117/2 Gmina Niegosławice” jest kompleksowa termomodernizacja budynku
szkolnego, polegająca na wymianie źródła ciepła z węglowego na gazowe oraz termomodernizacja
budynku.
Projekt zakładał wykonanie następujących prac termomodernizacyjnych: ocieplenie ścian
zewnętrznych wraz ze ścianami przyziemia, ocieplenie ścian cokołu, ocieplenie stropodachu, wykonanie
nowej instalacji odgromowej, montaż nowych obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, wykonanie
nowego pokrycia stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana nowej instalacji c.o.
z zaworami termostatycznymi, wykonanie nowej kotłowni gazowej z trzema kotłami gazowymi
kondensacyjnymi, montaż dwustopniowej rewersyjnej pompy ciepła powietrze-woda, wykonanie
wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni, wymiana opraw
oświetleniowych, wprowadzenie systemu zarządzania energią.
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Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Mycielin, gmina Niegosławice"
Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie “Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii ”Operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”
Koszt: 4 877 560,00 zł.
Kwota dofinansowania: 1 919 207,00 zł.
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Krótki opis projektu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin
w technologii ciśnieniowej o przepustowości oczyszczalni do 30 m³/doba. Budynki wyposażono w
indywidualne studnie ciśnieniowe z własnym sterowaniem.

Nazwa

zadania:

"Zwiększenie

udziału Odnawialnych Źródeł Energii w

Gminie

Niegosławice"
Koszt: 467 394,00 zł.
Krótki opis projektu:
Gmina Niegosławice w ramach Umowy partnerstwa z Gminnym Centrum Kultury
i Samorządowym Zakładem Komunalnym planowała zainstalować 4 szt. instalacji fotowoltaicznych na
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obiektach użyteczności publicznej tj. Urzędzie Gminy, Gminnym Centrum Kultury w Gościeszowicach,
budynku

Oczyszczalni

Ścieków

w

Niegosławicach,

budynku

Stacji

Uzdatniania

Wody

w Gościeszowicach. Łączna moc zainstalowanej energii miała wynieść 0,1206 MWe. Dla każdego
obiektu przewidywano konstrukcje dla podtrzymania paneli fotowoltaicznych oraz pozostałe niezbędne
elementy do podłączenia instalacji. Pozyskana energia dla każdego obiektu miała zaspokoić w całości
bądź w części potrzeby danego obiektu. Miała być wykorzystywana tylko na potrzeby własne w ramach
prowadzonych działalności w obiektach.
Wniosek został pozytywnie zweryfikowany, jednak z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków,
tj. ok. 180, projekt nie uzyskał dofinansowania.
Powodem niezakwalifikowanie wniosku do dofinansowania było premiowanie dużych instalacji
fotowoltaicznych,

naziemnych,

co

nie

pozwoliło

uzyskać

wystarczającej

ilości

punktów

do dofinansowania.
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X.

CZĘŚĆ ANALITYCZNA

1.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Głównymi gałęziami jakie rozwinęły się na obszarze Gminy Niegosławice jest produkcja rolnicza

oraz

towarzysząca

im

działalność

gospodarcza.

Uprzemysłowienie

jest

to

bardzo

silne

i bazuje na surowcach lokalnych, a przede wszystkim na płodach rolnych i zasobach leśnych. Najczęściej
jest podejmowana działalność budowlana, produkcyjna i usługowa. Na jej terenie nie ma zakładów
przemysłowych szkodliwych dla środowiska. W gminie są sprzyjające warunki do przemieszczania się
ludności gminnej w poszukiwaniu pracy do większych ośrodków miejskich.
Obecnie obszar użytków rolnych w Gminie Niegosławice wynosi 8967 ha, co stanowi 65,73 %
ogółu powierzchni gminy, która wynosi 13641 ha.
Na terenie gminy funkcjonuje ok 441 gospodarstw rolnych. Rolnictwo jeszcze długo pozostanie
podstawową formą aktywności mieszkańców Gminy Niegosławice. Dlatego dużo zakładów
produkcyjnych i usługowych bazuje na rolnictwie, leśnictwie oraz przetwórstwie spożywczym.
W

gminie

Niegosławice

w

2019

r

zarejestrowano

12

nowych

przedsiębiorstw.

Jak wynika z raportu Centralnej I Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie naszej gminy
figuruje dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy 127 aktywnych wpisów.
Liczba zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie PKD wg rodzaju działalności
160.

Wiodące rodzaje wykonywania
działalności
F Budownictwo
G Handel Hurtowy i
Detaliczny
H Transport i Gospodarka
Magazynowa
C Przetwórstwo Przemysłowe

1. Budownictwo 51%,
2. Handel Hurtowy i Detaliczny 28%,
3. Transport i Gospodarka Magazynowa 11%,
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4. Przetwórstwo Przemysłowe 11%.
Przedsiębiorców działających wyłącznie w formie spółki cywilnej jest dwóch.
Łącznie w 2019 r. złożono i przetworzono 101 wniosków CEIDG-1 w systemie CEIDG:
1. wpis 12,
2. zmiana 62,
3. zawieszenie 16,
4. wznowienie 5,
5. zakończenie 6.
W

ostatnich

latach

widać

wzrost

podmiotów

na

terenie

Gminy

Niegosławice.

Największy wzrost nastąpił w działalności związanej z budownictwem oraz z działalnością
w zakresie w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. Nieznaczny wzrost nastąpił
w działalności związanej z transportem i gospodarce magazynowej. Spadek podmiotów gospodarczych
nastąpił

w

branżach

rolniczych,

opiece

zdrowotnej

i

pomoc

społeczna

oraz handel hurtowy i detaliczny.

2. OŚWIATA I EDUKACJA
Sieć szkół, przedszkoli i żłobków na terenie Gminy Niegosławice
Szkoły:


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przecławiu,



Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach z oddziałami zamiejscowymi w Suchej Dolnej.

Przedszkola:
Gmina nie posiada samodzielnych Przedszkoli. Są one umiejscowione w w/w szkołach, tj.:


Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przecławiu,



Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach.

Oddziały Przedszkolne są wpisane do Arkuszy Organizacyjnych obu szkół i funkcjonują jako jednostki.
Żłobki:
Na terenie Gminy Niegosławice funkcjonuje Zespół Żłobków, w skład którego wchodzą:


Żłobek „Fasolki” w Przecławiu;



Żłobek ”Elfiki” w Gościeszowicach.
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DANE LICZBOWE
Liczba uczniów i oddziałów klasy od I - VIII
L

Wyszczególnienie

Liczba

Liczba

w tym:

oddzia

ucznió

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

łów

w

10

184

21

15+15

18

25

16+15

25

16

18

2019

9

164

20

14

23

9

27

14

16+15

RAZEM:

19

348

41

44

41

34

52

30

49

p.

1.

SP im. Jana Pawła
II w Przecławiu
2019

2.

SP

w

Gościeszowicach
26
57

Liczba uczniów i oddziałów gimnazjalnych klasy III
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Liczba

Liczba

w tym:

oddziałów

uczniów

III a

III b

49

24

25

49

24

25

SP im. Jana Pawła II w 2
Przecławiu
RAZEM:

2

Liczba uczniów i oddziałów przedszkolnych
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów/wychowanków

2

41

2019

2

28

RAZEM:

4

69

SP im. Jana Pawła II w
Przecławiu
2019

2.

SP w Gościeszowicach

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach przy Szkołach Podstawowych w roku szkolnym 2019
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Lp.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie
Etaty

1.

W tym :
Osoby

nauczyciele

pozostali

Etaty

Osoby

Etaty

Osoby

42,96

32,49

33,07

9,52

9,89

w 29,25

32,53

21,58

24,86

7,67

7,67

71,26

75,49

54,07

57,93

17,19

17,56

SP im. Jana Pawła 42,01
II w Przecławiu

2.

SP
Gościeszowicach
Razem :

Na urlopie dla poratowania zdrowia w roku 2019 przebywało 5 nauczycieli. Całkowity koszt
wynagrodzeń ponosi gmina, gdyż w tej sytuacji subwencja oświatowa nie przysługuje.
W 2019 roku na emeryturę i świadczenia kompensacyjne przeszło 4 nauczycieli.
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
Uchwałą nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017r. utworzono
Żłobek Elfiki w Gościeszowicach.
Uchwałą nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017r. utworzono
Żłobek Fasolki w Przecławiu.
Uchwałą nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017r. utworzono
Zespół Żłobków w Niegosławicach.

Lp.

Ilość dzieci w grupie

Nazwa

Liczba grup

Łączna liczba dzieci

1

Żłobek Elfiki

15

3

45

2

Żłobek Fasolki

15

3

45

Łączna liczba miejsc w jednostkach

Lp.

Nazwa/ miejscowość

90

Liczba

Nazwy grup / ilość dzieci

Liczba dzieci

oddziałów
1.

Żłobek

„Fasolki”

w

3

45

Przecławiu
2.

Żłobek

„Elfiki”

w

3

45

Gościeszowicach
RAZEM:

6

90

Krasnoludki

Smerfy

Biedronki

15

15

15

Pszczółki

Motylki

Biedronki

15

15

15

30

30

30
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KADRA
Lp.

Nazwa
Żłobek Elfiki

1

Ilość opiekunów/

Pozostały personel/

etat

etat

6 + 1 – urlop

Łącznie/ etat

3.5

11.5

3.0

10

macierzyński
+ 1 urlop
wychowawczy
Żłobek Fasolki

2

6

+

1

urlop

macierzyński

Zatrudnienie w Zespole Żłobków:


Dyrektor Zespołu Żłobków – 1 etat,



pracownicy Żłobka „Fasolki” w Przecławiu – 10,5 etatu,



pracownicy Żłobka „Elfiki” w Gościeszowicach – 11,5 etatu,



Konserwator – 1 osoba,



Pielęgniarka – 1 osoba.

3. POMOC SPOŁECZNA
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendia
szkolne, karty dużej rodziny, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz świadczenia
wychowawcze 500 plus i świadczenie Dobry start oraz Karta Dużej Rodziny.
W ramach pomocy społecznej realizowane są świadczenia w formie zasiłków stałych,
okresowych, celowych, opłacanie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
dożywianie dzieci w szkole, kierowanie do domów pomocy społecznej, świadczenie pracy socjalnej
oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
1. Zadania własne finansowane z budżetu państwa
➢

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało w 2019r. roku 55 rodzin na kwotę 322.110 zł.,

jest to zadanie własne finansowane w 100% z budżetu państwa.
➢

Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacana jest składka zdrowotna, która też w 100% jest

finansowana z budżetu państwa.
➢

W 2019 roku składka zdrowotna opłacana była za 47 osób na łączną kwotę 25.193 zł.
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Ponadto opłacane były składki zdrowotne za 1 osobę objętą indywidualnym programem
zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 348 zł.
➢

Z pomocy w formie zasiłku okresowego w 2019r. skorzystało 81 rodzin na kwotę 200.636 zł,

jest to zadanie własne finansowane w 100% z budżetu państwa.
1.1. Zadania własne finansowane z budżetu gminy i państwa
➢

W formie zasiłku celowego skorzystało 45 rodziny na kwotę 23.758 zł. Jest to zadanie w 100%

finansowane z budżetu gminy.
➢

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze dla 3 osób, usługi są wykonywane

przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie, całkowity koszt zadania w 2019 roku wyniósł 23.969 zł. jest
to zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.
➢

Dożywianiem w szkołach w 2019 r. objętych było 49 dzieci. Na realizację zadania Gmina

otrzymała dotację. Udział środków własnych wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów
realizacji zadania, ale na uzasadniony, pisemny wniosek Wójta, Wojewoda może wyrazić zgodę
na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20%
przewidywanych kosztów realizacji zadania.
➢

W 2019 roku na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano

26.600 zł z budżetu gminy i 86.400 zł z budżetu Wojewody. Łącznie na realizację powyższego zadania
wydatkowano środki w kwocie 113.000 zł ( dożywianie w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności).
Zasiłki na zakup żywności dla 61 rodzin na kwotę 64,134 zł oraz dożywianie w formie posiłków
na kwotę 43.866 zł.
➢

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy

w tym domu należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
W 2019 r. w domach pomocy społecznej umieszczonych było 8 osób z terenu gminy: 3 osoby
przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie, 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej
w Kożuchowie, 1 osoba w Domu Kombatanta w Zielonej Górze i 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej
w Lubsku.
Na pokrycie kosztów pobytu wydatkowano kwotę 270.064 zł.
2. Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny jest to zadanie zlecone w 100% finansowane
z budżetu państwa, są to zasiłki rodzinne dodatki do zasiłków, zasiłki rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, składki społeczne
i zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów
i specjalnych zasiłków opiekuńczych.
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Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł

1.

Zasiłek rodzinny

4106

475.987,84

2.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

2232

227.724,49

3.

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się
dziecka

23

23.000,00

4.

Zasiłek pielęgnacyjny

2174

411.972,06

5.

Świadczenie pielęgnacyjne

231

365.051,80

6.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

254

157.046,00

7.

Fundusz alimentacyjny

261

96.456,78

8.

Zasiłek dla opiekuna

194

115.600,00

9.

Świadczenie rodzicielskie

263

233.429,80

10.

Jednorazowe świadczenie "za życiem"

0

0

Razem:

9738

2.106.268,77

Świadczeniami rodzinnymi w 2019 roku było objętych 358 rodzin natomiast ze świadczenia
z funduszu alimentacyjnego skorzystało 18 rodzin.
W 2019 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano środki w kwocie 2.106.268 zł. Zadanie finansowane
w 100% z budżetu państwa.
3. Świadczenie wychowawcze (Program 500+)
W roku 2019 z pomocy w formie świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) skorzystało
503 rodziny. Tą formą pomocy objęto 831 dzieci, łączna kwota zadania wyniosła 3 823.416 zł. Zadanie
to jest całkowicie finansowane z budżetu państwa.
4. Świadczenie Dobry Start (Program rządowy)
W 2019 roku wypłacono świadczenie Dobry Start (300 zł. na każde dziecko od pierwszej klasy
szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej) w kwocie 173.400 zł
dla 373 rodzin. Pomoc ta została wypłacona dla 578 dzieci w tym:
- w szkole podstawowej 379 dzieci,
- w szkole ponadpodstawowej 38 dzieci,
- w gimnazjum 157 dzieci,
- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 4 dzieci.
Zadanie również w 100% finansowane z budżetu państwa.
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POZOSTAŁE ZADANIA
1.Dodatki mieszkaniowe
Ośrodek

Pomocy

Społecznej

prowadzi

też

przyznawanie

i

wypłacaniem

dodatków

mieszkaniowych i dodatków energetycznych. W 2019 roku, 9 rodzin otrzymało dodatki mieszkaniowe na
kwotę 22.916 zł, a 4 rodziny skorzystało z pomocy w formie dodatku energetycznego na kwotę 814 zł.
2. Stypendia szkolne
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje również zadania z zakresu ustawy o oświacie – pomoc
materialna dla uczniów. W 2019 roku pomoc w formie stypendium otrzymało 123 uczniów na kwotę
99.000 zł (40% finansowane z budżetu gminy a 60% z budżetu państwa).
3. Karta Dużej Rodziny
W roku 2019 wydano 80 Kart Dużej Rodziny, roczny koszt poniesiony na to zadanie 532 zł.
Jest to pomoc państwa dla rodzin wielodzietnych, rodziny po otrzymaniu takiej karty mogą korzystać
ze zniżek w różnego typu sklepach, instytucji kulturalnych czy rozrywkowych.
4. Wspieranie rodziny
W 2019 roku asystent rodzinny współpracował z 8 rodzinami, w których stwierdzono trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, łączny koszt zadania wyniósł 12.960 zł. Zadanie to
jest finansowane w 20% z budżetu państwa pozostała część jest finansowana z budżetu gminy.
5. Piecza zastępcza
Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
oraz w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych. W 2019 roku w w/w placówkach przebywało
8 dzieci z Gościeszowic, Suchej Dolnej, Niegosławic oraz Starej Jabłony. Całkowity koszt poniesiony
w 2019 roku za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wyniósł 11.429,04 zł.
6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W OPS pracuje Zespól Interdyscyplinarny, który zajmuje się pomocą osobom doświadczających
przemocy. Członkami ZI są: przedstawiciel Policji, Ośrodka Zdrowia, pracownik socjalny, pedagog
szkolny oraz kurator zawodowy. W 2019r. do ZI wpłynęło 16 Niebieskich Kart, w ciągu roku powołano
28 posiedzeń, podczas których podjęto decyzje o zgłoszeniach do GKRPA, zawiadomieniu Sądu
o zaistniałych sytuacjach, złożeniu zawiadomień w Prokuraturze Rejonowej o możliwości popełnieniu
przestępstwa.
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7. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
W 2019 roku do Wójta Gminy Niegosławice wpłynęło 12 wniosków o wydanie decyzji
przyznającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Tut. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku przyznał pomoc w formie usług opiekuńczych dla
3 osób tj. 1 osoba z Niegosławic, 1 osoba z Gościeszowic i 1 osoby z Nowej Jabłony, których koszt
wyniósł 23. 969 zł.
W 2019 roku przyznano tez pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka,
koszt zadania wyniósł 20.800 zł. (jest to pomoc w formie zapewnienia opieki neurologopedy, psychologa
oraz terapeuty dla dziecka).
9. Praca socjalna
Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej świadczyli porady mieszkańcom gminy. Pomoc
w wypełnianiu druków do ZUS, KRUS, PZON itp., rozmowy wspierające, motywujące do podjęcia
leczenia odwykowego oraz z zakresu psychiatrii, konsultacja z odziałem leczenia odwykowego
w Ciborzu i Bolesławcu. Współpraca z rodzinami pozbawionymi praw rodzicielskich do dzieci w celu
powrotu tych dzieci do rodzin biologicznych.
Pracownicy socjalni osobom marnotrawiącym środki otrzymywane z Ośrodka Pomocy Społecznej
udzielają pomocy w formie bonów żywnościowych do realizacji w sklepie DINO.
Pracownicy OPS brali udział szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, wiedzę pozyskaną na
szkoleniach wykorzystują do pracy z mieszkańcami gminy.
W 2019 r. Ośrodek nie organizował wigilii osobom starszym i samotnym, w zamian pracownicy socjalni
przygotowali i rozwieźli tym osobom paczki świąteczne (13 osób).
10. Prace społecznie użyteczne
Prace Społecznie Użyteczne jest to forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Od lutego do listopada 2019 roku 10 osób bezrobotnych z terenu gminy Niegosławice zostało
skierowanych do pracy.
Osoby skierowane wykonywały prace w wymiarze 10 godz. tygodniowo na rzecz społeczności lokalnej
na terenie swojej miejscowości, tj. prace porządkowe lub pomoc osobom starszym.
Z pracę otrzymywały wynagrodzenie w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

str. 70

Raport o stanie Gminy Niegosławice za rok 2019

Kryteria uprawniające do korzystania ze świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej
Kryterium dochodowe do świadczeń z pomocy społecznej – 528 zł w rodzinie, 701 zł dla samotnych.
Do stypendium szkolnego – 528 zł.
Do dożywiania i zasiłków na zakup żywności 150% w/w dochodu.
Kryterium do świadczeń rodzinnych – 674 zł, 764 zł ( niepełnosprawne dziecko)
Kryterium do funduszu alimentacyjnego 725 zł.

4. KULTURA
GMINNE CENTRUM KULTURY W NIEGOSŁAWICACH Z/S W GOŚCIESZOWICACH
1. Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach z/s w Gościeszowicach jest jednostką
organizacyjną Gminy Niegosławice. Celem GCK jest organizacja różnorodnej działalności kulturalnej
zaspokajającej potrzeby mieszkańców gminy, rozpowszechnianie i propagowanie lokalnych inicjatyw
kulturalnych i turystycznych oraz promocja lokalnych
produktów, towarów i zwyczajów. Celem instytucji
jest

kształtowanie

i

rozbudzanie

zainteresowań

kulturalnych wśród mieszkańców oraz pozyskanie
odbiorców wartości dorobku kulturalnego.
W Gminnym Centrum Kultury funkcjonują
grupy o charakterze nie formalnym:
a) Zespół Ludowy „Gościeszanki”
b) Zespół Ludowy „Mycielinianki”
c) Zespół Ludowy „Fryderyki”
d) Dziecięcy Klub Przyjaciół Książki „PRETEXT”
e) Dziecięco – młodzieżowa grupa taneczno-wokalna „Fraza”
f) Klub dziennikarski „Infor”
g) Pracownia Mistrza „Gałgankowy świat”
h) Grupa „Kino za regałem”
i)

Klub „Seniora 60 plus”.
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Gminne Centrum Kultury prowadzi lub organizuje zajęcia o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym: gry na gitarze, wokalno-taneczne, teatralne, kabaretowe, warsztaty dla uczniów szkół
podstawowych, spotkania autorskie, festiwale, przeglądy zespołów ludowych, wycieczki, rajdy piesze
i rowerowe. Gminne Centrum Kultury w Gościeszowicach współpracuje z różnymi instytucjami, grupami
i stowarzyszeniami: Domami i Ośrodkami Kultury – po sąsiedzku, Sołectwami i Kołami Gospodyń
Wiejskich, OSP, Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Gościeszowice i Międzylesie, Stowarzyszenie Nasze
Krzywczyce, Koło Łowieckie Świętego Eustachego, Koło Łowieckie „Daniel”, RCAK- Zielona Góra,
Piekarnie, Stowarzyszenie Kultury Ludowej, Radio Zachód.
GCK w roku 2019 było wydawcą Biuletynu Klubu dziennikarskiego „INFOR”. W biuletynie
można było przeczytać o wielu ciekawych ludziach, miejscach oraz wydarzeniach naszej gminy.
Frekwencja uczestników organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń w roku 2019 przez
Gminne Centrum Kultury:
Wydarzenia 2019
„Koncert Noworoczny”
Spotkanie opłatkowe Gościeszowice, Niegosławice

Liczba uczestników
90
170

Festiwal Kolęd i Pastorałek Nowa Jabłona

80

Warsztaty Rękodzieła Seniorzy seniorom

90

Wycieczki Seniorów i mieszkańców
Konkurs na nazwę i legendę dębu w Suchej Dolnej
Kino za rogiem Bajki i filmy
Rajdy „Szlakiem Mistrza z Gościeszowic”
Dzielne Kobiety z Neubrandeburga wernisaż
Przegląd Gminny amatorskiej Twórczości Scenicznej

230
90
1115
60
100
80

Gminny Festiwal Tradycji, Potraw I Obrzędów Wielkanocnych

120

Warsztaty w siodle Stadnina Koni w Krzywczycach

180

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

120

Święto Kwitnącego Lnu Piknik Zdrowia Mycielin

220

Bieg o tytuł Mistrza z Gościeszowic
Lubuski Przegląd Grup Śpiewaczych i Zespołów Ludowych „Pejzaż

50
250

Muzyką Malowany”
Cała Polska Czyta Dzieciom Piknik Rodzinny Niegosławice

170

Wakacje Rewelacje (warsztaty tematyczne, pikniki, rajdy, wycieczki)

360

Fotoplener Uroczysko Krzywczyce Wystawa
Gminne Święto Plonów Obrzęd Chleba, Konkurs na Najpiękniejszy

90
500

Wieniec, Prezentacja i degustacja potraw regionalnych
Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek
Grzybobranie na Polanie Krzywczyce, festyn

60
150
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„Katarzynki” tradycje odpustowe warsztaty
Aktywny Senior Plus „50 lecie Pożycia Małżeńskiego”
Kabaret „ Wesołe jest życie staruszka”

200
60
130

Senior + „Twoja twarz brzmi znajomo”
Gala 60+ „Aktywny Senior” w ramach programu ASOS 2018-2020

90

Dzień Niepodległości Seniorzy dzieciom

120

„Tradycje Świętego Mikołaja” Festyn Parafia Mycielin

220

Projekcja Teatru dla dzieci i młodzieży TV Gorzów

150

Forum Lokalne #Młodzież
Razem:

40
5385

2. Gminna Biblioteka w Niegosławicach.
Sieć bibliotek na terenie Gminy Niegosławice liczy jedna biblioteka Gminna w Niegosławicach
oraz trzy filie biblioteczne w miejscowościach: Gościeszowice (GCK), Przecław (SP), Sucha Dolna (SP
O/Z).
W roku 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z filiami zarejestrowano 776 czytelników
aktywnie wypożyczających. Bibliotekę odwiedziło 10035 użytkowników, czytelników aktywnie
wypożyczających. I Internetu skorzystało 430 osób. W roku 2019 biblioteka przystąpiła również
do programu „Mała Książka Wielki Człowiek”. Dużym zainteresowaniem cieszył się program TEATRplatforma TVP Gorzów „I- Teatr” która umożliwia poznanie i przybliża teatr przez realizację transmisji
spektakli z teatrów w całej Polsce.

5. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sprzedaje wodę hurtowo do miejscowości
Długie gm. Szprotawa oraz świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Niegosławice. Działalność ta prowadzona jest na podstawie:
1. Uchwały nr XXXII.181.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie
utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny
w Niegosławicach.
2. Uchwały nr II.36.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Podstawową działalnością Zakładu jest:
- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
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- przyjmowanie, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- opiniowanie planów rozbudowy w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianiu
dokumentacji projektowych,
- określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem,
- prowadzenie monitoringu podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Niegosławice,
- sprzedaż hurtowa wody dla miejscowości Długie.
5.1. Gospodarka wodociągowa
Gmina Niegosławice posiada sieć wodociągową o długości 64,6 km. Stopień zwodociągowania
gminy wynosi 99,6%.
Ujęcia wody zlokalizowane są w miejscowościach:
- Gościeszowice – 3 studnie o łącznej wydajności 2000 m3/dobę
- Stara Jabłona – 1 studnia o łącznej wydajności 221m3/dobę
Stacja Uzdatniania Wody znajduje się w obrębie Gościeszowic i obsługuje następujące
miejscowości: Gościeszowice, Międzylesie, Mycielin, Rudziny, Sucha Dolna, Krzywczyce, Przecław,
Niegosławice i Długie (Gmina Szprotawa). Ujęcie wody i SUW mają ustawione strefy ochrony
bezpośredniej.
Woda pobierana z ujęcia w Starej Jabłonej nie wymaga uzdatniania i obsługuje miejscowości:
Stara Jabłona, Zimna Brzeźnica, Wilczyce, Nowa Jabłona, Bukowica, Nowa Bukowica, Nowy Dwór.
Największy pobór wody występuje na ujęciach w Gościeszowicach, najmniejszy natomiast w Starej
Jabłonej.
Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej – 4461 na dzień 31.12.2019r.
Liczba odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) – 1403.
Liczba odbiorców prowadzących działalność gospodarczą – 38.
Średnie miesięczne zużycie wody na jedno gospodarstwo wynosi 6 m3.
Przepompownie wody: Sucha Dolna, Przecław, Stara Jabłona, Bukowica, Rudziny (chwilowo wyłączone
z eksploatacji). Zbiorniki retencyjne: Zimna Brzeźnica.
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Roczna produkcja na SUW w Gościeszowicach wynosi 211000 m3, co stanowi 80% produkcji wody na
terenie Gminy Niegosławice
Roczna produkcja wody na ujęciu Stara Jabłona wynosi 53000 m3, co stanowi 20% produkcji wody na
terenie Gminy Niegosławice.
Wszystkie ujęcia wody mają aktualne pozwolenia wodno – prawne.
W

2019 roku Samorządowy

Zakład

Komunalny przeprowadził

następujące

zadania

modernizacyjne:
- wymiana sterowania zestawu pompowego na SUW w Gościeszowicach, z wizualizacją pracy
i powiadamianiem sms o awariach – 30 000 zł
- wdrożono system radiowego odczytu wodomierzy – 15 000 zł
- rozpoczęto strefowanie wodociągu w celu oceny stanu technicznego sieci wodociągowej i określeniu
strat wody w poszczególnych miejscowościach – 10 000 zł
- zakupiono samochód służbowy dla konserwatorów – 11 000 zł
- wyłączono z eksploatacji przepompownie wody w Rudzinach.
W 2019 roku doszło do 12 awarii na sieci wodociągowej i 10 na przyłączach wodociągowych na ogólną
kwotę 25.000,00 zł.
5.2. Gospodarka ściekowa
Gmina Niegosławice posiada sieć kanalizacyjną o długości 48,93 km.
Stopień skanalizowania gminy kształtuje się na poziomie 53,3%.
Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 2415 mieszkańców w miejscowościach Niegosławice,
Przecław, Gościeszowice i Międzylesie.
Oczyszczalnie ścieków w Suchej Dolnej i Starej Jabłonej są oczyszczalniami lokalnymi na
potrzeby mieszkańców, których posesje są umiejscowione w budynkach grupowych po byłym PGR.
Pozostałe miejscowości na terenie Gminy Niegosławice nie są skanalizowane.
W ostatnich latach w gminie nastąpiła widoczna poprawa w dostępie do infrastruktury
kanalizacyjnej. W latach 2010-2019 dzięki środkom pomocowym w ramach PROW wybudowano 13,13
km sieci, dzięki czemu korzysta z niej ok. 2415 mieszkańców. W 2019 roku rozpoczęto budowę kolejnej
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mycielin dla 104 gospodarstw domowych. Kanalizacja zostanie
zakończona w 2020 roku za kwotę około 5 mln złotych. Pozostali mieszkańcy korzystają ze zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 roku wybudowano pięć
przydomowych oczyszczalni ścieków, na które przeznaczono z budżetu gminy 9.721,01 zł.
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W 2019 roku nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń
w ściekach oczyszczonych.
Oczyszczalnia Ścieków w Niegosławicach została oddana do użytku w 2001 roku. Do oczyszczalni
poprzez sieć grawitacyjno – ciśnieniową dopływają ścieki z miejscowości Niegosławice, Gościeszowice,
Międzylesie i Przecław.
Zmieniono sposób zagospodarowania osadów ściekowych z utylizacji na cele rolne pod uprawę
roślin nie do spożycia i nie na produkcję pasz.
Na terenie oczyszczalni ścieków wymieniono oświetlenie zewnętrzne z opraw sodowych na
energooszczędne oprawy LED.
W 2019 roku odnotowano 328 awarii na pompowniach ścieków i 9 na sieci kanalizacyjnej.
Nie odnotowano awarii na przyłączach kanalizacyjnych. Koszty awarii to jeden z największych
wydatków dotyczących gospodarki ściekowej. W roku 2019 była to kwota 200.000,00 zł.
Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach eksploatuje:
- Oczyszczalnia Ścieków w Niegosławicach
● przepustowość max 400 m3/d
● przepustowość średnia 235 m3/d
- Oczyszczalnia Ścieków w Starej Jabłonej
● przepustowość max 9 m3/d
● przepustowość średnia 3,88 m3/d
- Oczyszczalnia Ścieków w Suchej Dolnej
● przepustowość max 9 m3/d
● przepustowość średnia 4,32 m3/d
- sieć kanalizacyjna – 48,3 km
- przyłącza kanalizacyjne – 577 szt.
- pompownie ścieków – 63 szt.
Rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej powinien być ukierunkowany na:
- doprowadzenie wody do miejscowości Zagóra, co spowoduje zwodociągowanie 100% Gminy
Niegosławice.
Skanalizowanie pozostałych miejscowości na terenie gminy:
● I etap – Zimna Brzeźnica, Nowa Jabłona, Nowy Dwór,
● II etap – Sucha Dolna, Stara Jabłona, Rudziny,
● III etap – Bukowica, Wilczyce, Krzywczyce.
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W zależności od pozyskanych środków unijnych i kondycji budżetu gminy w kolejnych latach
planuje się kanalizowanie pozostałych miejscowości na terenie Gminy Niegosławice w celu uzyskania
lepszych efektów ekologiczno – środowiskowych.

6. DROGI I CHODNIKI
W 2019 r. całkowite wydatki na drogi wyniosły 153.485,72 zł. Głównie środki zostały
przeznaczone na utrzymanie, tj. koszenia, pielęgnację drzew, zwalczanie śliskości, dostawę tłucznia
i szlaki.
Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym było utwardzenie ostatniego fragmentu drogi relacji Mycielin
– Przecław. Zadanie zostało wykonane przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectw: Przecław
i Mycielin.
Po dokonaniu inwentaryzacji dróg gminnych w 2019 roku, długość ogółem wynosi 88,63 km,
co daje powierzchnię około 267 tys.m2. Podział według rodzaju nawierzchni przedstawia poniższy
wykres:

Drogi Gmina Niegosławice
Twarda ulepszona
bitumiczna
Twarda nieulepszona
brukowcowa

42%
49%

Twarda nieulepszona
tłuczniowa
Gruntowa wzmocniona
żwirem, żużlem

6%
2%

Gruntowa naturalna ( z
gruntu rodzimego)

1%

7. TRANSPORT ZBIOROWY

Elementami bazy infrastrukturalnej mającymi ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego
są drogi publiczne i ich otoczenie.
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Gminę Niegosławice przez północno – wschodnią część gminy przecina droga krajowa S-3 relacji
Świnoujście – Szczecin – Zielona Góra – Legnica – Jakuszyce. Drugim ze szlaków komunikacyjnych jest
droga wojewódzka nr 328 relacji Nowe Miasteczko – Niegosławice – Marciszów.
Na terenie gminy są jeszcze drogi powiatowe o kierunkach Niegosławice – Szprotawa – Żagań,
Niegosławice – Stara Jabłona – Nowe Miasteczko, Niegosławice – Nowa Jabłona – Gaworzyce –
Głogów, Nowa Jabłona – Zimna Brzeźnica, Nowe Miasteczko – Nowa Sól oraz Zimna Brzeźnica –
Gaworzyce z możliwością wjazdu na S-3.
Na terenie gminy przechodzi komunikacja kolejowa dla ruchu pasażerskiego relacji Żagań –
Głogów, która została zlikwidowana w 2010 roku a dla towarowego od 2002 roku.
W roku 2019 został przywrócony ruch dla transportu towarowego ale ograniczonego. Linia
została uruchomiona dlatego PKP Zielona Góra zobowiązała Gminę Niegosławice w 2019 roku o zmianę
kategorii dróg dojazdowych kategorii „D” do tzw. dróg lokalnych. Gmina zobowiązała się do
oznakowania i zmiany kategorii tak by zostały one przywrócone do ruchu.
Wykaz przejazdów kolejowych ze zmienioną kategorią dróg:
Kilometraż

Kategoria

przejazdu

przejazdu

14

303,570

14

Nr linii

Nr drogi

Nazwa drogi

D

003652F

gm. Nowa Jabłona - Nowy Dwór

304,202

D

003651F

gm. Nowa Jabłona - Ostaszów

14

304,833

D

003609F

gm. Nowa Jabłonna - Nowy Dwór

14

308,645

D

003650F

gm. Przecław - Stara Jabłona

14

309,254

D

003632F

gm. Mycielin - Przecław

14

312,690

D

003643F

gm. Gościeszowice (szkoła) - Niegosławice PKP

14

313,255

D

003649F

gm. Gościeszowice - Niegosławice PKP

Transport zbiorowy na terenie gminy zapewnia przedsiębiorstwo komunikacji publicznej
INTERTRANS PKS S.A. z Głogowa. Połączenia autobusowe zapewniają komunikację do miejscowości
Szprotawa a później dalej do Żagania. Większość kursów odbywa się w dni robocze oraz dni nauki
szkolnej. Sieć transportu zbiorowego nastawiona jest głównie na dowóz uczniów do szkół. Autobusy,
które obsługują Gminę Niegosławice spełniają wszelkie standardy dotyczące bezpieczeństwa podróżnych
oraz ochrony środowiska. Godziny odjazdu oraz częstotliwość kursowania autobusów nie do końca
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satysfakcjonuje mieszkańców co za tym idzie, potrzeby społeczne w zakresie komunikacji autobusowej
są bardzo zróżnicowane, uzależnione to jest przede wszystkim od miejscowości położonej na terenie
gminy. Istnieją miejscowości gdzie komunikacji zbiorowej nie ma, mieszkańcy wówczas dojeżdżają do
miasta z sąsiadem, który posiada samochód osobowy. Przewoźnik, który świadczy usługę na terenie
gminy sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na terenie Gminy Niegosławice działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:


Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach.

Jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz należy do Kompanii
Gaśniczej ,,Żagań” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO) ,,Żagań”.
Prezesem jednostki jest dh Małgorzata Łozowska. Jednostka liczy 38 członków w tym 9 kobiet.
Przy w/w jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopięca oraz dziewczęca i liczy 36
członków. Opiekę nad nimi sprawuje Naczelnik dh Mirosław Kopeć oraz 6 opiekunów strażaków.


Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Dolnej.

Jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Prezesem jednostki jest
dh Mirosław Gąsik. Jednostka liczy 31 członków w tym 2 kobiety.


Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Brzeźnicy.

Jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz należy do Kompanii
Gaśniczej ,,Żagań” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO) ,,Żagań”.
Prezesem jednostki jest dh Andrzej Jasek. Jednostka liczy 30 członków w tym 2 kobiety.


Ochotnicza Straż Pożarna w Mycielinie.

Jednostka jako jedyna z terenu Gminy nie działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Prezesem jednostki jest dh Edward Czapla. Jednostka liczy 21 członków w tym 3 kobiety.
Wszystkie jednostki OSP nadzoruje Gminny Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Niegosławicach. Prezesem jest dh Stanisław Wieczorko, natomiast
Komendantem dh Henryk Inglot.
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W 2019 roku na utrzymanie gotowości bojowej czterech jednostek OSP działających na terenie
Gminy Niegosławice – wydano 143 446,91 zł, w tym wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP,
badania lekarskie, ubezpieczenie OC strażaków, OC pojazdów pożarniczych, przeglądy techniczne
samochodów i sprzętu ppoż., zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów
i sprzętu ratowniczego.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ochotnikom w 2019 roku:
15,00 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczych,
5,00 zł za godzinę udziału w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
bądź Gminę.
Ilość interwencji podejmowanych przez OSP z terenu Gminy Niegosławice w 2019 r.:
NIEGOSŁAWICE SUCHA DOLNA ZIMNA

MYCIELIN

BRZEŹNICA
Ilość

76

45

35

21

dysponowań
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Wyjazdów

74

25

30

11

Brak wyjazdu

2

20

5

10

Analizując dane statystyczne należy zauważyć, że w/w jednostki OSP wykonują swoje zadania
należycie i bardzo dobrze. Jednak obserwując aktywność w/w jednostek OSP nasuwa się wniosek:
Ze względu na niemożliwość obsługiwania działań operacyjnych jednostek w pełni należy dążyć aby
każda jednostka miała w swej dyspozycji po jednym samochodzie ratowniczo – gaśniczym, ponieważ
trzy jednostki OSP mają wozy bojowe nowe – OSP Sucha Dolna, OSP Niegosławice, OSP Mycielin.
Należy doprowadzić jednostkę OSP Zimna Brzeźnica do zakupu nowego auta ratowniczo – gaśniczego
dla OSP Zimna Brzeźnica w ciągu najbliższych lat.
ZAKUPY DLA OSP
W 2019 roku na utrzymanie gotowości bojowej czterech jednostek OSP działających na terenie
Gminy Niegosławice – wydano 143 446,91 zł, w tym wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP,
badania lekarskie, ubezpieczenie OC strażaków, OC pojazdów pożarniczych, przeglądy techniczne
samochodów i sprzętu ppoż., zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów
i sprzętu ratowniczego.
Na podstawie umowy dotacji celowej
w

roku

2019

został

zakupiony

do

OSP

Niegosławice nowy samochód pożarniczy MAN
TGM 13.290 4x4 BB sfinansowany ze środków:
247 300,00 zł – Gmina Niegosławice,
380 000,00 zł – WFOŚiGW w Zielonej Górze,
140 000,00 zł – KSRG/MSWiA
10 000,00 zł – Komenda Główna PSP
60,00 zł – wkład własny OSP Niegosławice

Większe zakupy z budżetu Gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych:
3 500,00 zł – belka oświetleniowa do samochodu pożarniczego MAN – OSP Niegosławice
700,00 zł – sensor do czujnika wielogazowego – OSP Zimna Brzeźnica
2 100,00 zł – doposażenie torby PSP R1 – OSP Niegosławice, OSP Sucha Dolna
1 230,00 zł – informatory Pierwszej Pomocy
6 700,00 zł – części do samochodu pożarniczego Magirus – OSP Zimna Brzeźnica
11 400,00 zł – remont hydrantów
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Dofinansowanie ze środków zewnętrznych OSP Niegosławice:
- 6 300,00 zł – projekt Mały Strażak – detektor prądu, najaśnica przenośna Rosenbauer,
- 8 000,00 zł – KRUS - kamera termowizyjna i prądownica,
- 10 000,00 zł – Ministerstwo Sportu i Turystyki – upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży.

9. OCHRONA ZDROWIA
Zgodnie

z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym sprawy ochrony zdrowia.
Zadaniem Gminy jest więc zabezpieczenie dostępności do świadczeń w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii, zgodnie z minimalnym planem
zabezpieczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (§ 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10
października 2001 roku – w sprawie zasad i warunków, jakim powinny odpowiadać świadczenia
zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) na terenie Gminy Niegosławice świadczenia
te zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELVITA” Praktyka Lekarza Rodzinnego
w Przecławiu wraz z filią w Niegosławicach, w których świadczone są usługi zdrowotne dla
mieszkańców naszej gminy jak również mieszkańców gmin sąsiednich.
W gminnym ośrodku w Niegosławicach działa również:
- Gabinet stomatologiczny
- Apteka
- Poradnia ( gabinet) pielęgniarki środowiskowej
- Punkt szczepień
- Gabinety zabiegowe

Uwagi:
Na dzień dzisiejszy Ośrodek Zdrowia w Niegosławicach wymaga pilnego remontu właściwego
oraz przebudowy ,zgodnie z zaleceniem Sanepidu oraz standardów wymaganych przez NFZ. Gmina
wykonała pełną dokumentację na przeprowadzenie modernizacji Ośrodka Zdrowia w latach 20202021.Poniewż na terenie Gminy Niegosławice działają dwie Szkoły Podstawowe istnieje pilna potrzeba
utworzenia gabinetu medycyny szkolnej. W szkołach funkcjonuje tylko opieka pielęgniarki. Opieką tą
w Szkole Podstawowej w Przecławiu objętych jest 220 uczniów natomiast w Szkole Podstawowej
w Gościeszowicach 189 uczniów.
Gmina Niegosławice w swym zakresie wykonuje również

inne zadania zdrowotno-profilaktyczne

zaplanowane w budżecie na kwotę 53.721,30zł., które są ujęte w planie działań:
- przeciwdziałania narkomanii,
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- przeciwdziałania alkoholizmowi.
Działania te prowadzone są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej informacji na powyższy temat zawartych jest w pkt.10 powyższego sprawozdania –Gminny
Program Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

( Uchwała Rady Gminy Niegosławice –

III.43.2018 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii- Uchwala Rady Gminy Niegosławice –
III.44.2018.

10. GOSPODARKA ODPADAMI
Według złożonych deklaracji na terenie naszej gminy aktualnie mieszka 3 513 osób,
a zameldowanych jest na stałe 4 401 osób (stan na 31.12.2019 r.).
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli posesji
zamieszkałych oraz niezamieszkałych (tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, placówki
oświatowe, obiekty użyteczności publicznej) wykonywała firma PreZero Service Zachód Sp. z o.o.,
na podstawie wygranego przetargu.
System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła” (worki w kolorach
niebieskim, zielonym żółtym oraz pojemniki czarne i brązowe).
Na terenie Gminy Niegosławice funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Przecławiu (PSZOK). Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w nim następujące frakcje
odpadów

komunalnych:

papier,

metale,

tworzywa

sztuczne,

szkło,

odpady

opakowaniowe

wielomateriałowe oraz bioodpady, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów
tekstyliów i odzieży.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1400 do 1800 oraz soboty od godz. 900 do 1600.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawiała się następująco:
1) odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l opróżniane
są co dwa tygodnie;
2) odpady ze zbiórki „u źródła” gromadzone w workach kolorowych odbierane są raz w miesiącu;
3) odpady biodegradowalne gromadzone w pojemnikach brązowych odbierane są co dwa tygodnie
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada i raz na miesiąc poza tym okresem,
Gospodarstwa domowe nie segregujące odpadów stanowią ok. 1 % wszystkich zadeklarowanych
nieruchomości.
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W 2019 roku zebrano ogółem 1 078,49 Mg odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych
oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Niegosławice.

Podsumowanie:
Powyższe dane wskazują, że 2019 rok był kolejnym rokiem z rzędu, w którym, wzrosła ilość
odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Pozytywnym trendem jest
spadek ilości gospodarstw, które nie gromadzą odpadów w sposób selektywny z 3% w roku 2018 do 2%
w roku 2019. Wskazane jest nie mniej jednak kontynuowanie kampanii edukacyjnej w zakresie zasad
i korzyści wynikających z selektywnej zbiórki odpadów oraz zasad korzystania z PSZOK na terenie
gminy oraz kontynuowanie wyrywkowych kontroli sprawdzających jakość segregacji odpadów u źródła.
Podsumowanie wpływów i wydatków związanych z realizacją zadania odbioru odpadów
komunalnych od mieszkańców gminy Niegosławice w 2019 r.

l.
p.

Dochody

Dział

Rozdział

Plan
dochodów

Wykonanie

1.

Gospodarka odpadami

900

90002

823 080,00

632 951,59

11. INFORMATYZACJA URZĘDU
W roku 2019 w ramach zakupów bieżących wyposażone w nowy sprzęt komputerowy zostało
jedno stanowisko urzędnicze, a do obsługi sekretariatu zakupione zostało

kolorowe urządzenie

wielofunkcyjne.
Gmina Niegosławice kontynuowała również realizację projektu partnerskiego piętnastu gmin woj.
lubuskiego, współfinansowanego przez UE pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług oraz podnoszenie
bezpieczeństwa teleinformatycznego”. Jako Lider w ww. projekcie, Gmina Niegosławice przeprowadziła
cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski, wykonanie stron www,
sieci teleinformatycznych i dostawy sprzętu i oprogramowania. Udzielenie powyższych zamówień
publicznych wzbogaciło Gminy Niegosławice o nowy portal informacyjny (stronę www), natomiast
najważniejsze z zamówień, dotyczące oprogramowania dziedzinowego, portalu e-usług dla mieszkańców
oraz wyposażenia serwerowni z powodów zainteresowania otrzymaniem zamówieni prze dwóch
wykonawców trafiło kilkakrotnie pod ocenę Krajowej Izby Odwoławczej i nie zakończyło się w 2019 r.
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Gmina Niegosławice z końcem roku 2019 wdrożyła nowy system informatyczny Biuletynu
Informacji Publicznej. Dotychczas funkcjonujący system BIP finansowany był z projektu, w którym
uczestniczyła Gmina Niegosławice na przełomie roku 2010/2011 o nazwie „e-Urząd”. Z uwagi na
zaoferowany, wysoki koszt utrzymania dotychczas funkcjonującego BIP, od 2020 r. ponoszony w 100%
przez Gminę Niegosławice, zmienione zostało rozwiązanie teleinformatyczne na tańsze o równoważnej
funkcjonalności.
Również w 2019 roku Gmina Niegosławice przy partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy
Płużnica, rozpoczęła realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy woj. lubuskiego”. Przy współudziale
Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach, prowadzone były szkolenia dla mieszkańców powyżej 25 roku
życia, dotyczące obszarów: kultury w sieci, biznesu w sieci, rodzica w internecie, portali
społecznościowych, rolnik w internecie i finansów i transakcji w sieci. Celem projektu było przeszkolenie
267 osób w jednym z 6 powyższych obszarów, a wartością dodaną 12 szt. wysokiej klasy tabletów,
które po prawidłowej realizacji projektu przejdą na własność Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach.
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XI.

ZAKOŃCZENIE
Przygotowany „Raport o stanie Gminy Niegosławice za rok 2019” jest opisem stanu faktycznego

Gminy. Mam nadzieję, że z zainteresowaniem zapoznali się Państwo z jego treścią. Myślę, że podczas
sesji Rady Gminy Niegosławice, debata nad Raportem pozwoli wyjaśnić i rozwiać niezrozumiałe kwestie
lub nieujęte w przedstawionym podsumowaniu za rok 2019. Będę Państwu wdzięczny za wszelkie uwagi
i sugestie. Chciałbym, aby ta dyskusja przyczyniła się do jeszcze lepszego funkcjonowania naszego
samorządu w przyszłości i stała się atrakcyjnym miejscem, zarówno dla mieszkańców, odwiedzających,
jak i dla potencjalnych inwestorów współdecydujących o rozwoju naszej gminy.
Gmina Niegosławice jest dla wszystkich mieszkańców i każdy z nas ma prawo do rzetelnej informacji
o jej stanie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w roku 2019 w gminie podejmowano wiele
przedsięwzięć w celu poprawy warunków ich życia. Napotykano przy tym na trudności, chociażby przy
wyłanianiu wykonawców na realizację założonych zadań inwestycyjnych, co skutkowało przesunięciem
terminu realizacji zadań. Pomimo wszelkich przeciwności, udało się zrealizować większość
zaplanowanych przedsięwzięć, które starałem się przedstawić w Raporcie.
Wyzwania Gminy Niegosławice są duże, ale również oczekiwania mieszkańców są coraz większe.
W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać
o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej małej ojczyzny.
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Strategia Rozwoju Gminy Niegosławice 2016-2022
CEL STRATEGICZNY I

Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej w tym służącej ochronie środowiska
przyrodniczego
1. Cel operacyjny – Likwidacja niedoborów w sieciach i obiektach infrastruktury technicznej.
1.1. Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych:
a) modernizacja siei wodociągowej (SUW-Stacja Uzdatniania Wody);
b) budowa studni uzdatniania wody w Starej Jabłonie, aktualizacja dokumentacji projektowej
i przygotowanie inwestycji do jej realizacji w 2020roku;
c) modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach:
- zmiana sposobu zagospodarowania obiektu,
- opomiarowanie stref miejscowości Rudziny i Mycielin (likwidacja strat wody),
d) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagóra I etap – przygotowanie

dokumentacji

projektowej;
e) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mycielin;
f) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Nowa Jabłona, Krzywczyce,
Zimna Brzeźnica, Sucha Dolna.
1.2. Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami stałymi:
a) prowadzenie akcji edukacyjnej wśród mieszkańców gminy na terenie selektywnej zbiórki
odpadów stałych;
b) likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci w Bukowicy oraz Starej Jabłonie.
1.3. Zapewnienie mieszkańcom dostaw energii elektrycznej oraz gazu sieciowego, zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń:
a) zaopatrzenie budynków użyteczności publicznej w zasilanie fotowoltaiczne i w pozostałe
instalacje OZE;
- złożenie projektu na budynki gminne w Gościeszowicach: Stacja Uzdatniania Wody, Gminne
Centrum Kultury w Niegosławicach, budynek Urzędu Gminy i oczyszczalnia ścieków
w Niegosławicach (Działanie 3.1 Odnawialne Źródła energii, 22.140.00). Całkowity koszt
przedsięwzięcia wynosi 427 314,00zł.
b) realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej przez władze gminne; dokonano wymiany pieców
węglowych na elektryczne (łącznie 4 szt. w miejscowościach: Gościeszowice, Bukowica, Nowy
Dwór, Zimna Brzeźnica).
c) termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Przecławiu (łączna kwota inwestycji 1 709 796,92 zł).

d) zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie gminy (wydano 5 decyzji o warunkach
zabudowy dla budowy instalacji fotowoltaicznych pod nazwą „Gościeszowice I i II” oraz „Sucha
Dolna”). Łączna powierzchnia terenów objętych inwestycją wynosi 11,0 ha;
e) budowa instalacji do produkcji biogazu rolniczego( w 2019 roku wydano 3 decyzje o warunkach
zabudowy dla budowy biogazowi rolniczej o mocy 0,5 MW w miejscowości Sucha Dolna
i Przecław oraz mocy 1,0 MW w miejscowości Rudziny).
2. Cel operacyjny – Poprawa rozwiązań komunikacyjnych z otoczeniem oraz modernizacja
wewnętrznego układ drogowego.
2.1. Poprawa standardu gminnego układu drogowego:
a) modernizacja dróg gminnych: droga Mycielin-Przecław o długości 0,5 km ( łączna kwota
inwestycji 26.787zł);
b) budowa infrastruktury zapewniającej poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
- ścieżka rowerowa łącząca Niegosławice z przysiółkiem Niegosławice PKP, w pasie drogi
wojewódzkiej o łącznej długości 1,9 km (kwota inwestycji 1 400 000,00 zł);
- sporządzenie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Mycielin wzdłuż drogi
wojewódzkiej na odcinku pomiędzy kościołem a cmentarzem
c) budowa parkingów w miejscowościach Przecław oraz Zimna Brzeźnica przy cmentarzach
gminnych;
d) opracowanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego dla miejscowości Mycielin.

3. Cel operacyjny
3.1. Systematyczne prowadzenie edukacji ekologicznej i promocji proekologicznego stylu życia
wśród społeczności lokalnej:
a) edukacja ekologiczna w Szkołach Podstawowych w Przecławiu i Gościeszowicach;
b) działalność Stowarzyszenia Nasze Krzywczyce – omówiono w załączniku nr 6 pkt 5.2.
c) systematyczna aktualizacji programu ochrony środowiska naturalnego na obszarze gminy.
3.2. Pełna ochrona walorów i zasobów środowiska przyrodniczego:
a) rewitalizacja parków na terenie Gminy Niegosławice; Na terenie gminy istnieją 4 parki, które są
objęte ochroną konserwatorską przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze (park w Rudzinach, Gościeszowicach, Przecławiu oraz prywatne parki
w Mycielinie), a także Zespół Pałacowy w Suchej Dolnej oraz Międzylesiu.
- W 2019 roku został uporządkowany Park w Gościeszowicach przy udziale sołtysa wsi Pani
Krystyny Stachów oraz jej mieszkańców.

- Powstanie pomnika przyrody w Suchej Dolnej (uchwała nr VI.69.2019 Rady Gminy
Niegosławice z dnia 31 maja 2019 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody).
b) rewitalizacja zabytkowych cmentarzy: na terenie gminy mieszkańcy uporządkowali cmentarze
poniemieckie w miejscowości Stara Jabłona oraz Przecław.
c) rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja, adaptacja historycznych i zabytkowych
obiektów oraz zespołów folwarcznych wraz z ich otoczeniem:
- W ciągu ostatnich 2 lat zostały złożone dwa wnioski o przyznanie pomocy z Urzędu
Marszałkowskiego, dotyczyły one Dzwonnicy w Starej Jabłonej i Zimnej Brzeźnicy oraz
Zboru Ewangelickiego w Przecławiu „ Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego” – nie otrzymały
dofinansowania;
d) gmina posiada opracowaną gminną ewidencję zabytków, w której znajdują się łącznie 224
obiekty;
e) opracowanie gminnego planu zalesień oraz sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

wybranych

obszarów

w

obrębach:

Mycielin,

Gościeszowice, Niegosławice, Sucha Dolna, Krzywczyce i Zimna Brzeźnica. Daje nam to
7 obszarów o łącznej powierzchni około 477 ha. Powodem rozpoczęcia prac nad MPZP jest
zapewnienie możliwości realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej na w/w obszarach.
Możliwości te są ograniczone ze względu elektrownie wiatrowe, których zasięg oddziaływania
(wszystkie tereny znajdujące się w 10-cio krotnej wysokości elektrowni) wyklucza realizację
nowej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z wejściem w życie tzw. „ustawy wiatrakowej”;
f) rozwiązanie problemu wymiany azbestowych pokryć dachowych oraz ich utylizacja – opis
przedsięwzięcia - rozdział V pkt.14;
g) likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci: Bukowica, Stara Jabłona. Wysypiska takie w zasadzie
zostały już dawno zlikwidowane, ale zdarza się że mieszkańcy czasami wywożą gruz, bądź
ziemie, którą należy rozplantować. Gmina prowadzi ciągły monitoring tych dwóch miejsc.
Należy nadmienić, że w granicach Gminy Niegosławice wyróżniono dwa mezoregiony fizycznogeograficzne. Są to:


Wzgórza Dalkowskie w północno-wschodniej części gminy;



Równina Szprotawska w części południowej.

Ponadto wyróżniamy na terenie naszej Gminy:
a) obszary chronionego krajobrazu do którego należą:


„Dolina Szprotawki” – 4,258 ha, co stanowi 31,2 % ogólnej powierzchni gminy.

b) Obszar Natura 2000 do którego należą:


Bory Dolnośląskie

– 172093,0 ha

powierzchni

regionu

zielonogórskiego

w nieznacznej jej części znajdują się Niegosławice


Stawy Przemkowskie – powierzchnia 4 605,40 ha z czego 1375,60 ha znajduje się
w gminie Niegosławice

c) Pomniki przyrody, które znajdują się na terenie Gminy Niegosławice w ilości 8 sztuk:


Dąb szypułkowy w miejscowości Bukowica – własność Gminy Niegosławice



Lipa drobnolistna przy siedzibie Urzędu Gminy – własność Gminy Niegosławice



Dąb szypułkowy przy Kościele Ewangelickim w Przecławiu- Gminy Niegosławice



Dąb szypułkowy – 2 sztuki w Suchej Dolnej – własność Skarbu Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Szprotawa. W tym „Dąb Dobrochoczy”



Dąb szypułkowy – Krzywczyce własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictw
Szprotawa



Dąb szypułkowy - Sucha Dolna w ilości 2 sztuk, własność Gminy Nioegosławice

Na koniec należy wspomnieć o wykazie parków będących w rejestrze Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Parki położone są w miejscowościach Gościeszowice, Mycielin, Przecław,
Rudziny, Sucha Dolna, Zimna Brzeźnica oraz Międzylesie.
Ze względu na ich ilość należy w kolejnych latach zająć się ich rewitalizacją, przywróceniem im
funkcji parków wypoczynkowych dla mieszkańców.
Gmina Niegosławice w swojej całej powierzchni (136m2) posiada 23% lasów i zadrzewień. Należy
więc również ukierunkować działania zmierzające do lepszego zagospodarowania tego zasobu jako
atrakcje turystyczne : ścieżki dydaktyczne, szlaki i wydać w tym kierunku mapy oraz foldery turystyczne
z zaznaczeniem miejsc atrakcyjnych wartych zwiedzania, relaksu i wypoczynku.
Dlatego plan działania ujęto w Strategii nr 2.
4. Cel operacyjny – organizacyjne i finansowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości:
a) Dzień Przedsiębiorcy;
b) Spotkanie z młodymi przedsiębiorcami.

CEL STRATEGICZNY II

Rozwój gospodarki lokalnej, w tym rolnictwa, zdrowej żywności i turystyki
1. Cel operacyjny – Wspieranie rozwoju aktywności gospodarczej
1.1. Organizacyjne i finansowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
Po raz pierwszy zorganizowano I Galą Przedsiębiorczości w Gminnym Centrum Kultury
w Gościeszowicach, na którą zaproszono przedsiębiorców z Gminy Niegosławice.
Przyznano nagrody w pięciu kategoriach:


Dobry inwestor



Prężne gospodarstwo



Solidny produkt/usługa



Młoda firma



Działalność społeczna

Rys.1. I Gala Przedsiębiorczości w Gminnym Centrum Kultury w Niegosławicach
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy zorganizowano spotkanie młodych przedsiębiorców.
Zainteresowanie jednak było średnie. Uważam, ze w następnych etapach należy:


wspomagać przedsiębiorczość poprzez współdziałanie władz gminy z agencjami i fundacjami
rozwoju lokalnego oraz lokalnymi przedsiębiorcami,



stworzenie punktu informacyjno-doradczego w Gminie na potrzeby przedsiębiorców i rolników
w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł unijnych oraz ich realizacja,



wykorzystanie walorów historycznych i przyrodniczych obszarów gminy dla aktywizacji funkcji
turystyczno-rekreacyjnej.

2.

Cel operacyjny – aktywizacja działań w kierunku rozwoju turystyki, agroturystyki,
promocja lokalnych zasobów gminy.
Pozwolę sobie w całości przytoczyć kierunki działań jakie zostały przyjęte w Strategii

Rozwoju Gminy na lata 2016-2022
2.1. Rozwój turystyki:
a) zorganizowanie cyklu szkoleń dla rolników zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw
agroturystycznych;
b) wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych;
c) wspieranie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej;
d) rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;

e) utworzenie ścieżek rowerowych po starych torowiskach PKP
f) odrestaurowanie dworca PKP wraz z towarzyszącymi budynkami – jako produkt turystyczny;
g) utworzenie szlaków turystycznych oraz wytyczenie ścieżek rowerowych;
h) tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o zachowane dziedzictwo kulturalne;
i)

wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie technologii Informacyjno-komunikacyjnych
w turystyce;

j)

utworzenie nowego portalu w zakresie zasobów dziedzictwa kulturowego jako produktów
turystycznych;

k) właściwe oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie;
l)

organizacyjne i finansowe wsparcie ochrony obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie
gminy oraz promocja tych obiektów.
2.2. Promocja gminy:

a) opracowanie i realizacja kompleksowego programu promocji Gminy, skierowanego do
potencjalnych mieszkańców,
b) rozwój produktów lokalnych:


olej tłoczony na zimno w gospodarstwie rolnym Państwa Wandy i Czesława Towpik
w miejscowości Mycielin;



sery pleśniowe , uprawa winorośli i win – w gospodarstwie „Bukowicki Dom Sp.
z o.o.”. Pod koniec 2020 roku przygotowywana będzie w tym zakresie baza pod
produkcję serów regionalnych, olejarni i produkcji win.

Rys.2. Święto kwitnącego lnu połączone z Expo Zdrowie

2.3. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:
a) modernizacja zaplecza sportowego w szkołach:


Szkoła Podstawowa Przecław- złożenie do Ministerstwa Sportu projektu na budowę
kompleksu boisk sportowych przy szkole;



Szkoła Podstawowa Gościeszowice – budowa sali sportowej przy obiekcie.
Koncepcja, jednak nie wcześniej jak po rozbudowie szkoły o dodatkowe sale
lekcyjne.

b) modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w sołectwach

Lp.

Sołectwo

Boiska sportowe

Place zabaw

Wcześniej

Wcześniej

2019

Siłownia pod chmurką
2019

Wcześniej

1

Sucha Dolna

+

+

+

2

Niegosławice

+

(2x) +

-

3

Krzywczyce

-

-

-

4

Gościeszowice

+

(2x) +

5

Międzylesie

6

Mycielin

-

+

7

Bukowica

+

+

8

Stara Jabłona

-

+

-

9

Przecław

+

+

+

10

Nowa Jabłona

+

+

wiata

-

11

Rudziny

+

+

wiata

-

12

Zimna Brzeźnica

-

+

c) tworzenie miejsc wiejskiej rekreacji

wiata

2019

+

+
wiata

+

-

+

+

+

- zagospodarowanie terenów stawów i świetlic

wiejskich:


park Sucha Dolna przy szkole



plac Krzywczyce – miejsce pod budowę wiaty



Gościeszowice – przy boisku sportowym



Niegosławice – przy boisku sportowym ( wcześniej przy stawie wiejskim)



Nowa Jabłona – przy boisku do piłki plażowej 2019r.



Zimna Brzeźnica – kompleks małych boisk sportowych 2019r.



Bukowica – miejsce przy stawie



Rudziny – przy parku wiejskim

CEL STRATEGICZNY III

Rozwój usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych oraz działania na rzecz integracji
i kształtowania postaw prospołecznych mieszkańców
1. Cel

operacyjny

–

zapewnienie

jak

najlepszego

standardu

świadczonych

usług

edukacyjnych, kulturalnych i dostęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych
1.1. Poprawa warunków i jakości nauczania w gminnych placówkach oświatowych. Indywidualizacja
procesu nauczania w szkołach. Wsparcie dla edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży
szczególnie uzdolnionej:
a) wprowadzenie języka angielskiego dla dzieci od lat 5-ciu (oddziały przedszkolne)
b) wprowadzenie nauczania drugiego języka obcego (j. niemieckiego) od klasy I Szkoły
Podstawowej w Przecławiu im Jana Pawła II i od klasy IV Szkoły Podstawowej
w Gościeszowicach;
c) stałe doskonalenie programów nauczania w szkołach gminnych oraz podnoszenie
kwalifikacji zawodowych przez kadrę pedagogiczną; 11.543,00 zł.
d) indywidualizacja procesu nauczania w szkołach i przedszkolach Gminie Niegosławice.
W tym zakresie szkoły prowadzą zajęcie logopedyczne, zajęcie korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, zajęcia psychoedukacyjne, dydaktycznowyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, koło języka angielskiego, jak również zajęcia
rozwijające i zajęcia dla dzieci z orzeczeniem, a w szczególności nauczanie indywidualne.
Ponadto dodatkowo wprowadzono do szkół \koła literackie, teatralne, sportowe, językowe,
plastyczne, artystyczne, chemiczne, języka polskiego, matematyczne, szachowe;
e) doposażenie gminnych placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne:


Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach po termomodernizacji obiektu w 2018 roku,
planuje się dobudowę 6-ciu izb lekcyjnych w roku 2020 oraz Sali gimnastycznej
w latach 2021/2022:
- pomoce;
- środki unijne;



Szkoła Podstawowa w Przecławiu – termomodernizacja całego obiektu oraz hali
sportowej:
- pomoce;
-środki unijne;

f) realizacja projektów unijnych przez szkoły w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów
z obszarów wiejskich.
1.2. Poprawa warunków upowszechniania kultury:
a) wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej mieszkańców, stowarzyszeń i zespołów.
W Gminie Niegosławice działają 4 zespoły śpiewane:



Zespół Fryderyki z Nowe Jabłony liczącej 12 osób;



Zespół Gościeszanki liczący 19 osób;



Zespół Mycielinianki liczący 10 osób;



Zespół Via Miusica z Bukowicy liczący 12 osób.

Zespoły wykonują utwory ludowe, krasowe, teksty piosenek piszą często same. Wykonują
również piosenki z Polesia . W ramach promocji naszej kultury w 2019 roku uczestniczyli w spotkaniach
organizowanych w naszej Gminie:


Koncert Kolęd i Pastorałek;



Opłatek w Gościeszowiccah



Jasełka w Bukowicy organizowane przez samych mieszkańców i jej aktorów



Koncert piosenki romantycznej w Niegosławicach



Koncert Patriotyczny podczas uroczystości obchodów Święta 3-go Maja



XXIV Pejzaż Muzyką Malowany – Gościeszowice



Święto Kwitnącego Lnu w Mycielinie



Koncerty na Dożynkach Gminnych



Międzynarodowy Festiwal Zespołów Ludowych w Zielonej Górze

W minionym półroczu zespół Gościeszanki wraz z młodzieżowym zespołem „Fraza”
współpracował w ramach projektu – „Folklor Łączy Pokolenia”, oba zespoły wygrały razem XXIV
Pejzaż Muzyką Malowany i otrzymały zaproszenie do występu na tegorocznych dożynkach województwa
lubuskiego.
b)

Wspieranie działalności edukacyjno-kulturowej w świetlicach wiejskich. Na terenie Gminy
Niegosławice znajduje się 11 świetlic o różnym standardzie funkcjonowania. Należą do nich:
Miejscowość

Lp.

Standard

1

Mycielin

Bardzo dobry

2

Stara Jabłona

Bardzo dobry

3

Bukowica

Bardzo dobry

4

Rudziny

Dobry

5

Nowa Jabłona

Bardzo dobry

6

Zimna Brzeźnica

Bardzo dobry

7

Niegosławice

Dobry

8

Przecław

Średni

9

Sucha Dolna

Średni

10

Krzywczyce

Zły

11

Gościeszowice (GCK)

Bardzo dobry

W pierwszej kolejności należy wyremontować i rozbudować sale w Krzywczycach, Przecławiu,
a w Suchej Dolnej i Gościeszowicach wybudować nowe. Mimo to świetlice wiejskie zapewniają atrakcje
dla swoich mieszkańców. Wszelkie imprezy i uroczystości znajdziecie Państwo w załączniku nr 8.

Całoroczną prace świetlic wiejskich wspierają: GCK, Sołtysi, Rady Sołeckie oraz Koła Gospodyń
Wiejskich. Od kilkunastu lat KGW istnieją w: Niegosławicach, Gościeszowicach, Suchej Dolnej. Ponadto
w 2019 roku utworzono nowe koła w miejscowościach: Mycielin oraz Krzywczyce. Dzięki ich pracy
i zaangażowaniu imprezy gminne mają charakter rodzinny, kulturalny i społeczny.
c) Przygotowywanie i realizacja projektów w ramach odnowy wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego:


Remont i rozbudowa Sali w Krzywczycach – projekt (dokumentacja)



Budowa Sali Wiejskiej w Suchej Dolnej – koncepcja



Rozbudowa i modernizacja Sali Wiejskiej w Przecławiu – projekt składany do
Urzędu Marszałkowskiego (dokumentacja)

d) Upowszechnianie

czytelnictwa

poprzez

4

ośrodki

biblioteczne-

realizacja

lekcji

bibliotecznych, konkursów:


Gminna Biblioteka Publiczna w Niegosławicach



Filia Gościeszowice (GCK)



Filia Przecław (Szkoła Podstawowa)



Filia Sucha Dolna (Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach z oddziałami
zamieszczonymi w Suchej Dolnej)

W 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z filiami zarejestrowano 776 czytelników
aktywnie wypożyczających. Bibliotekę odwiedziło 10035 użytkowników, a na zewnątrz wypożyczono
8120 wolumenów. Z czytelni multimedialnej skorzystało 2352 osób i udostępniono 1535 wolumenów
oraz 72 czasopisma, 116 zbiorów audiowizualnych. Z Internetu natomiast skorzystało 430 osób. Kino
w Gminnym Centrum Kultury w roku 2019 przyjęło 1115 osób gdzie wyświetlono 56 seansów.
Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2019 aktywnie działała na rzecz promocji czytelnictwa
i biblioteki. Głównymi działaniami promocyjnymi na ten rok były:


Konkursy czytelnicze – „Z książką mi do twarzy”, „Przerwa na czytanie”, „Jak nie
czytam jak czytam”;



Lekcje biblioteczne
W roku 2019 odbyło się 12 lekcji bibliotecznych w których brało udział 229 uczniów.



Pikniki Biblioteczne – „Objazdowa Biblioteka” pod hasłem: „Zielony Dom Kultury
i Biblioteka”. Odwiedzono miejscowości:
- Sucha Dolna – „Piknik pod Dębem Dobrochoczy”
- Mycielin – Święto Kwitnacego Lnu Expo Zdrowie
- Niegosławice – Festyn Rodzinny
- Rudziny – Noc Świetojańska

Ogólnopolska Akcja Czytelnicza – „Jak nie czytam jak czytam” udział w spotkaniu wzięło 70 osób
Ogólnopolska kampania czytelnicza – „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Odbyły się trzy spotkania
w której wzięło udział 320 osób

XVI Ogólnopolski Tydzień Biblioteki – od 8 do 15 maja- Święto czytelnictwa zorganizowane przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W związku z tym świętem odbyło się bardzo dużo różnych
imprez bibliotecznych a wśród nich spotkanie autorskie z alpinistą Krzysztofem Sabocińskim.
„Biblioteka na kółkach” – wycieczka rowerowa do zagrody edukacyjnej w Mycielinie jak również
pięciokrotne spotkanie z platformą TVP Gorzów I – TEATR.
Współpraca Kół Łowieckich zarówno przy Sołectwach, Kołach Gospodyń Wiejskich:


Koło Św. Eustachego w Gościeszowiccah



„Dasz Bór” – Przemków



„Sęp” - Przemków



„Koło Łowieckie Daniel” – Szprotawa

W/w Koła Łowieckie obsługują teren Gminy Niegosławice w związku z prowadzeniem spraw
rolników naszej gminy, oraz czuwają nad nadmiarem rozmnażania się zwierzyny. Corocznie składają
plany odławiania takiej zwierzyny i czuwają nad równomiernym ich rozmnażaniem. Miało to szczególny
związek z prowadzonymi szkodami rolniczymi czyli niszczeniem zbóż i plonów rolnych. W latach 2019
rolnicy złożyli 66 wniosków o szacowanie strat, w 2018 roku – 50 wniosków.
Bardzo dużą pomoc uzyskujemy od Koło Łowieckiego Św. Eustachy z Gościeszowic, które to
wspiera gminne uroczystości i ważne wydarzenia oraz imprezy przygotowywane w Kalendarzu Imprez
Gminnych. Do takich uroczystości należą święta państwowe i gminne:


Święto Niepodległości



Święto Konstytucji 3 Maja



Dożynki Gminne



Pejzaż Muzyką Malowany

Ważną rolę współpracy należy przypisać Leśnej Stadninie w Krzywczycach, która od lat
prowadzi Pan Roman Wierzchosławski.
e) Realizacja projektów przez Gminne Centrum Kultury w zakresie warsztatów kulinarnych,
plastycznych, szachowych, tanecznych, teatralnych i muzycznych:


Grupa gitarowa – dzieci w wieku szkolnym, liczy 24 uczestników. Zespół wzbogacał
swoimi występami:
- Opłatek – Sołectwa Gościeszowice
- Opłatek – Sołectwa Mycielin
- Pejzaż Muzyką Malowany



Estrada Dziecięca FRAZA – zespół taneczno-muzyczny i śpiewaczy, liczą 34
uczestników, 48 wspólnych spotkań. Najważniejsze uroczystości: Koncert Kolęd Nowa
Jabłona, Zimowy Koncert GCK w Gościeszowicah, Gminny Festiwal Amatorskiej
Twórczości Scenicznej, Lubuski Festiwal Piosenki „Pro-Arte”, Gminny Festiwal
Amatorskiej Twórczości Scenicznej i inne.



Czytelniczy Klub Pretekst – zajęcia plastyczne, promocja czytelnictwa dla dzieci
w wieku 6-16 lat. Liczy 58 członków, 25 spotkań



Klub Gier – 10 uczestników, 15 spotkań, rozrywki o różnych dyscyplinach sportowych
w Gminnym Centrum Kultury.



Pracownia artystyczna pod hasłem Mistrza z Gościeszowic



Warsztaty rękodzieła dla dużych i małych mieszkańców. Mają one na celu rozwijanie
zainteresowań artystycznych, eksperymentów twórczych, poznanie sztuki historycznej
i współczesnej.

f) Wsparcie młodych twórców sztuki, poszukiwanie nowych firm, pomysłów kreatywnych
i kultury.


Trzy wyróżnienia na Lubuskim Konkursie recytatorskim PRO ARTE w Iłowej



Wyróżnienie na Lubuskim Festiwalu Piosenki PRO ARTE w Iłowej
- laureat dla Zespołu Fraza na Powiatowym Folk – festiwal w Żaganiu
- I i III miejsce- kategoria Soliści na Powiatowym Folk - festiwal w Żaganiu

g) wsparcie seniorów, realizacja projektów w zakresie aktywizacji społecznej Klub Seniora,
skupia łącznie 31 seniorów- mieszkańców naszej gminy. Prowadzone są warsztaty kulinarne,
spotkanie z dietetykiem, stylistą, chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych takich jak:
Gminny Dzień Seniora, Majówka, Święto Niepodległości.
1.3. Wsparcie działań opieki społecznej i aktywnej integracji oraz bezpieczeństwa w gminie
1.3.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:
a) rozszerzenie zakresu działań dla osób objętych pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych;
b) aktualizacja Strategii Rozwoju Problemów Społecznych w Gminie.
Program bardzo ogólny – obowiązuje do 2020 roku. Należy rozpocząć działania w 2020 roku,
przyjąć zadanie by mogły one rozwiązywać problemy społeczne w następnych latach.
Uszeregować prace rocznych planów, które pozwolą na bieżąco spełniać oczekiwania swoich
podopiecznych.
c) budowanie i wsparcie tworzonych Spółdzielni Socjalnych w gminie. Na dzień dzisiejszy brak jest
takiej jednostki. Należy się zastanowić czy nie utworzyć takiej jednostki w następnych latach.
d) realizacja programu na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową;
e) utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy;
f) adaptacja budynku szkoły w Suchej Dolnej na Dom Pomocy Społecznej;
g) realizacja projektów w zakresie szkoleń dla opiekunek środowiskowych;
h) pozyskanie środków z PEFRON na zakup samochodu do przewozu osób;
i)

wprowadzenie kompleksowości usług dla osób objętych wykluczeniem;

j)

wspieranie finansowe i szkoleniowe i doradcze dla osób podejmujących samo zatrudnienie;

k) tworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej dla osób potrzebujących i niepełnosprawnych;
l)

likwidacja

barier

niepełnosprawnych;

architektonicznych

w

obiektach

użyteczności

publicznej

dla

osób

„jest”

brak

Sala Bukowica

Sala Stara Jabłona

Sala Nowa Jabłona

Gminne Centrum Kultury

Sala Mycielin

Sala Przecław

Żłobek Fasolki

Sala Zimna Brzeźnica

Żłobek Elfiki

Urząd Gminy

Sala Sucha Dolna

Szkoła Podstawowa Przecław

Sala Krzywczyce

Szkoła Podstawowa Gościeszowice

m) budowa lokali socjalnych.
Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada takich lokali, a osób zainteresowanych zarówno osób
pojedynczych jak i rodzin jest około sześciu.
1.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego
a) Rozszerzenie zakresu współpracy Gminy z Policją, wsparcie sołtysów i dyrektorów szkół
(kontakt indywidualny, stały, kontakt telefoniczny),
b) Tworzenie nowoczesnej bazy sprzętowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy, wyposażenie jednostek w coraz nowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
c) Modernizacja remiz strażackich.
Na terenie Gminy Niegosławice działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ochotnicza Straż Pożarna
Niegosławice

Stan - działania
Średni –
Ze względu na zły stan techniczny obiektu, stara
instalacja elektryczna, uległa zapaleniu gdzie spaliły
się wszystkie pomieszczenia socjalne i częściowo
sprzęt bojowy, remont został wykonany, ale jest
konieczność wybudowania nowej, ponieważ nie
spełnia

norm.

Koncepcja-

budynek

gminy

gospodarczy do przebudowy dla potrzeb strażackich.
Sucha Dolna

Dobry – wymiana ogrzewania na gazowe

Zimna Brzeźnica

Dobry – w przyszłości docieplenie i wymiana
ogrzewania na gazowe

Mycielin

Średni

–

dokumentacja

modernizacja

z

rozbudową

2019

d) Włączenie placówek oświatowych w działania realizujące profilaktykę uzależnień
(dokształcenie rodziców)
Informacja na ten temat znajduje się w dziale V punkt 10.
2. Cel operacyjny – zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi interesantów przez
administrację samorządowej
2.1 Poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy i poprawa jakości pracy administracyjnej
samorządowej:

a) Dostosowanie struktur organizacyjnych Urzędu Gminy do zasad i wymogów zarządzania
strategicznego.

b) Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, w tym stała modernizacja sprzętu i oprogramowania
komputerowego.

c) Stworzenie gminnych punktów dostępu do Internetu ( e-społeczeństwo).
d) Nawiązanie partnerskiej współpracy z zagranicznymi Gminami.
e) Utworzenie banku informacji o Gminie i jego okresowa aktualizacja.
f) Powołanie Zespołu ds. wdrażania, realizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy.
g) Prowadzenie aktywnych działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
przeznaczonych na rozwój gminnych przedsięwzięć.


termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Przecławiu – 85% dofinansowania. Opis
zadania w rozdziale IX.



budowa sieci kanalizacyjnej do lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin –
63,30%.



zakup samochodu pożarniczego dla OSP Niegosławice. Opis zadnia w rozdziale X pkt 8.

h) Opracowanie i aktywne upowszechnianie informacji i oferty dla zainteresowanych prowadzeniem
działalności gospodarczej w Gminie- oferty gminnej.

i) Stworzenie preferencyjnych warunków w zakresie pozyskiwania gruntów oraz ulg i preferencji
dla inwestorów.

j) Stworzenie i wdrożenie w Urzędzie Gminy „szybkiej ścieżki obsługi”.
k) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez urzędników.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych urzędników w roku 2019 odbywało się poprzez liczne
uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez:


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze



Regionalna Izba Obrachunkowa.
Pracownicy uczestniczą w szkoleniach zgodnie z zakresem obowiązków.

Załącznik nr 2.
Realizacja uchwał Rady Gminy Niegosławice za 2019 r.
Lp.

Nr uchwały

Uchwała w sprawie

Data
przyjęcia
22.02.2019

1.

IV.47.2019

2.

IV.48.2019

3.

IV.49.2019

4.

IV.50.2019

Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r.
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Niegosławice oraz warunków częściowego zwolnienia
od ponoszonych opłat
Zmiany Statutu Zespołu Żłobków w Niegosławicach

5.

IV.51.2019

Zmiany statutu Żłobka Fasolki w Przecławiu

22.02.2019

6.

IV.52.2019

Zmiany statutu Żłobka Elfiki w Gościeszowicach

22.02.2019

7.

IV.53.2019

22.02.2019

8.

IV.54.2019

9.

IV.55.2019

Ustanowienia programu osłonowego w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023
Określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023

Data ogłoszenia w
Dz. Urz. W. L.

22.02.2019

Zakres realizacji
uchwały
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała stosowana

22.02.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
585 z 6.02.2019 r.

22.02.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
586 z 26.02.2019 r.
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
587 z 26.02.2019 r.
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
588 z 26.02.2019 r.
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
589 z 26.02.2019 r.

uchwała stosowana

22.02.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
590 z 26.02.2019 r.

uchwała stosowana

22.02.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
591 z 26.02.2019 r.

uchwała
zrealizowana

uchwała stosowana
uchwała stosowana
uchwała stosowana

Uwagi

10. IV.56.2019

11. V.57.2019
12. V.58.2019
13. V.59.2019
14. V.60.2019

15. V.61.2019
16. V.62.2019

17. V.63.2019

18. VI.64.2019
19. VI.65.2019
20. VI.66.2019

21. VI.67.2019

22. VI.68.2019

Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Niegosławice
Odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Niegosławice
Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego z zakresu ochrony zdrowia – zakup
tomografu komputerowego dla WSzSP ZOZ w Nowej
Soli
Nadania imienia Szkole Podstawowej w Przecławiu

22.02.2019

Wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Niegosławice
Ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty
od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie
inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku
od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących

26.02.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
1000 z 2.04.2019 r.

26.02.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
1001 z 2.04.2019 r.

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
592 z 26.02.2019 r.

uchwała
realizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

26.02.2019
26.02.2019
26.02.2019
26.02.2019

26.02.2019

31.05.2019
31.05.2019

uchwała
zrealizowana
uchwała stosowana
uchwała stosowana

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała stosowana

31.05.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
1645 z 5.06.2019 r.

31.05.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
1646 z 5.06.2019 r.

uchwała stosowana

31.05.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.

uchwała stosowana

23. VI.69.2019
24. VI.70.2019
25. VI.71.2019

26. VI.72.2019
27. VII.73.2019
28. VII.74.2019

29. VII.75.2019
30. VII.76.2019
31. VII.77.2019
32. VII.78.2019

33. VII.79.2019

34. VIII.80.2019

35. VIII.81.2019

dochody budżetu Gminy Niegosławice instrumentem
płatniczym
Ustanowienia pomnika przyrod

1628 z 4.06.2019 r.
31.05.2019

Pozostawienia skargi bez rozpatrzenia
Określania zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Niegosławice
Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Niegosławice
Udzielenia Wójtowi Gminy Niegosławice wotum
zaufania
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Niegosławice oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Niegosławice
Absolutorium dla Wójta Gminy Niegosławice.

31.05.2019
31.05.2019

Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r.
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Uchylenia uchwały Nr II.37.2018 Rady Gminy
Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej
Określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Określenia zasad dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy indywidualnych, przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół

28.06.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
1647 z 5.06.2019 r.
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
1648 z 5.06.2019 r.

uchwała
zrealizowana
-----

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

31.05.2019
28.06.2019
28.06.2019

28.06.2019

28.06.2019

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała stosowana

28.06.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
1959 z 9.07.2019 r.

28.06.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
1976 z 10.07.2019 r.

uchwała stosowana

12.07.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
2047 z 15.07.2019 r.

uchwała stosowana

12.07.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
2019 z 15.07.2019 r

uchwała
zrealizowana

Unieważniona
Unieważniona

36. VIII.82.2019

37. IX.83.2019
38. IX.84.2019
39. IX.85.2019

40. X.86.2019
41. X.87.2019
42. X.88.2019
43. X.89.2019
44. X.90.2019

45. XI.91.2019

podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie Gminy Niegosławice
Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r.
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej
oczyszczalni ścieków w m. Mycielin gmina
Niegosławice”
Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r.
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Uznania skargi na Kierownika OPS w Niegosławicach
za bezzasadną
Zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i
niektórych innych składników wynagrodzenia oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycielom placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania pn.:
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Przecławiu, gmina Niegosławice”

12.07.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
2019 z 15.07.2019 r

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019

30.09.2019
30.09.2019
30.09.2019
30.09.2019
30.09.2019

18.10.2019

uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
2648 z 7.10.2019 r
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
2680 z 7.10.2019 r

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała stosowana

uchwała
zrealizowana

46. XI.92.2019
47. XI.93.2019
48. XII.94.2019
49. XII.95.2019
50. XII.96.2019
51. XII.97.2019

52. XII.98.2019

53. XII.99.2019
54. XII.100.2019
55. XII.101.2019
56. XII.102.2019

57. XII.103.2019

58. XII.104.2019
59. XIII.105.2019

Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r.
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2030.
Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r.
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2030
Ustanowienia pomnika przyrody

18.10.2019

Programu współpracy Gminy Niegosławice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020
Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Niegosławice na 2020 r.
Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Niegosławice na 2020 rok
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

29.11.2019

Określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Obniżenie średniej ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Niegosławice w 2020 roku
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
obszarów w obrębach: Mycielin, Gościeszowice,
Niegosławice, Sucha Dolna, Krzywczyce i Zimna
Brzeźnica w gminie Niegosławice
Ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Ustalenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie
Niegosławice na rok 2019/2020

29.11.2019

18.10.2019
29.11.2019
29.11.2019
29.11.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
3414 z 13.12.2019 r
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
3415 z 13.12.2019 r

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała w trakcie
realizacji (program
jest realizowany w
2020 r.)

29.11.2019

uchwała w trakcie
realizacji

29.11.2019

uchwała w trakcie
realizacji
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

29.11.2019

29.11.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
3416 z 13.12.2019 r
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
3417 z 13.12.2019 r
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
3418 z 13.12.2019 r

uchwała w trakcie
realizacji

29.11.2019

29.11.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
3419 z 13.12.2019 r
Dz. Urz. z 2019 r. poz.
3425 z 13.12.2019 r

---

Unieważniona

60. XIV.106.2019
61. XIV.107.2019
62. XIV.108.2019

63. XIV.109.2019
64. XIV.110.2019
65. XIV.111.2019
66. XIV.112.2019

67. XIV.113.2019

Dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy
Niegosławice na 2019 r.
Dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2019-2030
Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w
Niegosławicach na 2020 rok
Uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2020 rok.
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niegosławice na lata 2020-2030
Powołania doraźnej komisji statutowej

27.12.2019

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała stosowana

Zmiany uchwały Nr II.29.2018 Rady Gminy
Niegosławice w sprawie ustalenia metody i opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych

27.12.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
105 z 9.01.2020 r.

uchwała stosowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

27.12.2019

Dz. Urz. z 2019 r. poz.
150 z 13.01.2020 r

uchwała
zrealizowana

27.12.2019
27.12.2019

27.12.2019
27.12.2019
27.12.2019

OBJAŚNIENIA:
1). „uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas realizacji zadań Gminy (np. zmiany statutu, pobór opłat, regulaminy, programy,
rozliczenie dotacji).
2). „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane.
3). „uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji i zostaną zrealizowane w określonym czasie.

Załącznik nr 3
Rozdział nr 1. W zakresie pomocy społecznej
L.p.

Nazwa zadania

Wykonane zadanie

1

Pomoc osobom i rodzinom potrzebującym pomocy Z pomocy finasowej skorzystało 108 osób samotnych oraz 94 rodziny,
finansowej i rzeczowej

2

Pomoc finansowa rodzinom wielodzietnym i niepełnym Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 16 rodzin niepełnych oraz 10 rodzin
na pokrycie miesięcznych wydatków,
wielodzietnych.

3

Pomoc rodzinom wielodzietnym i osobom samotnie To zadanie jest wykonywane w ramach stypendium szkolnego, które realizuje tut.
wychowującym dzieci na zakup podręczników i Ośrodek, kwota stypendium wynosi 100 zł. miesięcznie na jedno dziecka na okres
przyborów szkolnych
10 miesięcy wypłacane w dówch transzach do 15 czerwca w kwocie 600
zł./dziecko i do 15 grudnia po 400 zł./dziecko. Ponadto tut. Ośrodek realizuje
również zadanie Dobry Start.

4

Pokrycie kosztów posiłków dla dzieci w szkole

5

Pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym i W 2019 roku do tut. Ośrodka o pomoc na zakup leków i pokrycie kosztów lecznia
długotrwale chorym na pokrycie kosztów zakupu leków zwróciło się 85 rodzin, w których występuje niepełnosprawność oraz 56 rodzin,
w których występuje długotrwała choroba. Łączna kwota wypłaconej pomocy
w 2019 roku wyniosła 18.752 zł.

6

Pomoc dla osób starszych i samotnych w zakupie opału Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku udzielił pomocy osobom samotnym
na zimę
i starszym na zakup opału, z tej formy pomocy skorzystało 14 osób samotnych
oraz 3 rodziny. Wśród osób, które otrzymały pomoc było 16 osób starszych oraz 1
osoba do 60 roku życia. Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 5.250 zł.

7

Pokrycie kosztów pobytu w
przytuliskach osobom bezdomnym

8

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób W Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku przebywało 8 osób, roczny koszt
wymagających całodobowej opieki
opłaty za mieszkańców w DPS wyniósł 270.064,76 zł średni koszt utrzymania
jednej osoby wynosi około 2.815 zł.

9

Dokształcanie pracowników socjalnych w zakresie W 2019 roku, pracownicy socjalni skorzystali z jednego szkolenia nt “Polityka

noclegowniach

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie pokrycia
kosztów posiłków dla dzieci w szkole, z której skorzystało 49 dzieci z 28 rodzin na
kwotę 43.866,00 zł.

i W 2019 roku, tut. Ośrodek nie skierował żadnej osoby do schroniska dla osób
bezdomnych.

działalności zawodowej i specjalistycznej

migracyjna, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do
legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, ich prawa i obowiązki oraz
występujące różnice kulturowe”, szkolenie odbywała wię w ramach projektu
“Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”, szkolenie było bezpłatne.

10

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i W 2019 roku pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono dla 3 osób. Osoby
obłożnie chorych
świadczące pomoc są zatrudnione na umowę zlecenie, do ich zadań należy:
- utrzymywanie porządku i ładu w pomieszczeniach mieszkalnych użytkowanych
przez
podopieczną,
- dokonywanie niezbędnych zakupów,
- zaopatrywanie w żywność i pomoc w przygotowaniu posiłków,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- załatwianie spraw urzędowych,
- w sezonie grzewczym pomoc w ogrzewaniu pomieszczeń.

11

Utworzenie, co najmniej dwóch mieszkań socjalnych

12

Pomoc finansowa dla rodzin najuboższych w formie W 2019 roku wypoczynek letni był organizowany przez Powiatowe Centrum
pokrycia kosztów wypoczynku letniego
Pomocy Rodzinie z tej formy pomocy skorzystało 5 dzieci (wyjzad był w całości
finansowany przez PCPR).

13

Rozbudowa specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, Zadanie nie było zrealizowane.
większa możliwość korzystania z porad psychologa,
prawnika i pedagoga

Z uwagi na brak środków nie zrealizowano tego zadania. Ośrodek udzielał pomocy
finansowej na remont domów i mieszkań, które uległy zniszczeniu podczas
zdarzenia losowego w 2019 roku udzielił pomocy finansowej w kwocie 4.000 zł
z powodu zalania mieszkania podczas ulewy.

Rozdział nr 2. W zakresie integracji osób długotrwale bezrobotnych ze środowiskiem
L.p.
1

Nazwa zadania
Organizowanie prac społecznie użytecznych

Wykonanie zadania
Zadanie prowadzi Urząd Gminy we współpracy z tut. Ośrodkiem I Powiatowym
Urzędem Pracy w Żaganiu w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych,
w 2019 roku 10 osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka zostało skierowanych
na prace społecznie użyteczne. Staże oraz prace interwncyjne nie były
realizowane.

2

Realizacja projektów systemowych

Zadanie nie było realizowane

3

Organizowanie staży i prac interwencyjnych

Zadanie nie było realizowane

Rozdział nr 3. W zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej I przeciwnarkotykowej
L.p.

Nazwa zadania

Wykonanie zadania

1

Propagowanie wartości stylu życia wolnego od alkoholu, Zadanie jest realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
szczególnie wśród młodzieży
Alkoholowych we współpracy z pracownikami tut. Ośrodka poprzez udział
w piknikach promujących zdrowy styl życia, kierowanie osób uzależnionych na
terapię odwykową. Rozpowszechnianie informacji (ulotki, plakaty) nt
negatywnych skótków zażywania alkoholu oraz środków odurzających.

2

Upowszechnienie wiedzy o negatywnych skutkach Poracownicy socjalni współpracują z terapeutą od uzależnień. Osobom chcącym
zażywania alkoholu i innych środków odurzających
wyjść z uzależnienia, pomagają podjąć walkę z chorobą poprzez pokierowanie jak
zacząć leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne w szpitalu na oddziale terapii
uzaleznień. Pośredniczą w kontaktach z osobami prowadzącymi Kluby AA.

3

Stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia zajęć Urząd Gminy udostępnił dla terapeuty pomieszczenie, w którym są prowadzone
terapeutycznych
terapie dla osób uzależnionych

4

Praca socjalna mobilizująca do podjęcia leczenia przez Pracownicy socjalni systematycznie wspólpracują z rodzinami, w których pojawia
osoby uzaleznione i współuzależnione
się problem uzależnienia: mi. kierowanie osób na komisję w Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspólpraca z terapeutą, motywowanie
do podjęcia leczenia oraz powstrzymywania się od spożywania alkoholu oraz
przyjmowania srodków odurzających.

Rozdział nr 4. W zakresie integracji osób niepełnosprawnych.
L.p.
1

Nazwa zadania

Wykonanie zadania

Inicjowanie kampanii na rzecz podnoszenia poziomu Pracownicy Ośrodka wspólpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
akceptacji
niepełnosprawnych
i
wiedzy
o w Żaganiu, poprzez rozpowszechnianie plakatów i ulotek nt osób
niepełnosprawnych w środowisku społecznym
niepełnosprawnych w środowisku.
Ponadto licznie organizacje przesyłają informacje w sprawie organizacji szkolenia
bądź spotkania w środowisku lokalnym, niestety mieszkańcy nie są

zainteresowani.
2

Likwidacja barier architektonicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu zajmuje się pomocą finansową
przy zniesieniu barier architektonicznych, pracownicy OPS współpracują z PCPR,
osobom zgłaszającym się do Ośrodka Pomocy Społecznej są przekazywane
wszystkie informacje potrzebne do uzyskania takiej pomocy.

3

Pomoc w uzyskaniu środków na rehabilitację

Jest to zadanie realizowane również przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żaganiu poprzez kwalifikowanie osób niepełnosprawnych do turnusów
rehablitacyjnych oraz ich współfinansowanie.
Osoby niepełnosprane rowniez mogą ubiegać sie o pomoc finansową na
rehabilitace w tut. Ośrodku.
W 2019 roku nie była takiego zgłoszenia.

4

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w środowisku W latach 2010 – 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt
lokalnym
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym brały udział osoby
niepełnosprawne, były to zajęcia:
- kulinarne,
- z gospodarowania budżetem,
- bukieciarstwa,
- nauka szydełkowania,
- kurs prawa jazdy,
- fryzjerstwo,
- obsługi komputera,
W ramach projektu osoby te mogły też skorzystać z wyjazdów kulturowych:
- wycieczka do Książa,
- wycieczka do Kowar
- wycieczka do Wrocławia
- oraz wyjazdy do kina.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania, które nie są ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych mi. wspieranie
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez objęcie rodziny pomoca asystenta rodziny. Taką formą pomocy jest objetych 8 rodzin,
zadaniem asystenta rodziny jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami
dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.
Zadaniem tut. Ośrodka jest również pomoc w formie przyznawania i wypłacanie dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

Załącznik nr 4
Gminna Ewidencja Zbytków
Gminna Ewidencja Zabytków

1
2
3
4
5
6
7
8

MIEJSCOWOŚ NUME
Ć
R
Bukowica
Bukowica
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
156a
Gościeszowice
Gościeszowice
159b

9

Gościeszowice

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Gościeszowice
Międzylesie
Międzylesie
Międzylesie
Międzylesie
Międzylesie

LP

159

156 c
156 c
156
156
161

161b
161b
89
89
8
48
69
71
84
90
100
127
150

OBIEKT
Historyczne otoczenie kościoła
Cmentarz rzym.-kat. (d.ewangelicki)
Historyczne otoczenie kościoła
Cmentarz (d.ewangelicki)
Zespół folwarczny popałacowy I:
Spichlerz /2/
Obora /5/
Budynki gospodarcze /6/, /8/
Budynek mieszkalny z biurami
(d.czworak) /7/
Transformator /9/
Waga /12/
Budynek mieszkalny /16/
Budynek gospodarczy /17/
Budynek mieszkalny /20/
Budynek gospodarczy /21/
Stodoła /22/
Budynek wielofunkcyjny /23/
Budynek mieszkalny /24/
Zespół dworsko-parkowo-folwarczny II:
Dwór /1/
Czworak /2/
Transformator /4/
Krochmalnia /7/
Magazyn /9/
Spichlerz /10/
Kuźnia /13/
Czworak /14/
Budynek gospodarczy /15/
Studnia /S/
Budynek gospodarczy na folwarku
Budynek mieszkalny na folwarku
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (d.plebania ewangelicka)
Dom Kultury
Dom
Dom
Budynek (d.szkoła)
Cmentarz rzym.-kat. (d.ewangelicki)
Zespół folwarczny:
Transformator /2/
Budynek mieszkalny z powozownią /4/
Obora/5/

DATOWANIE
XIX w.
XIX w.
XV-XVI w.
XVII-XVIII
XIX-XX w.
II poł. XIX w.
1899 r.
XIX w.
połowa XIX w.
XIX-XX w.
XIX-XX w.
połowa XIX w.
połowa XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIX-XX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II połowa XIX w.
połowa XIX w.
II połowa XIX w.
koniec XIX w.
XIX w.
połowa XIX w.
połowa XIX w.
II połowa XIX w.
połowa XIX w.
połowa XIX w.
XIX/XX w.

I ćw. XX w.
I ćw. XX w.
I ćw. XX w.
poł. XIX w.
XIX w.
ok. 1930 r.
2 poł. XIX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
XIX w.
XIX-XX w.
XIX/XX w.
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.

46
47
48
49
50
51
52
53

Międzylesie
Międzylesie
Międzylesie
Międzylesie
Międzylesie
Międzylesie
Międzylesie
Mycielin

54

Mycielin

55

Mycielin

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Mycielin
Mycielin
Mycielin
Mycielin
Mycielin
Mycielin
Mycielin
Mycielin
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice

68

Niegosławice

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Niegosławice
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona

45
74
82
91
100

182
27
38
40
48
51
65
69
74
81
85
141
414
149
178
183
184
184
185
190
193

85

Stodoła /6/
Magazyn /7/
Budynek wielofunkcyjny (d. obora) /8/
Obora /9/
Staw /12/
Studnia /13/
Zlewnia mleka /14/
Układ ruralistyczny
Historyczne otoczenie kościoła z
ogrodzeniem (teren d. cmentarza
ewangelickiego)
Cmentarz rzym.-kat. (teren d. cm.
ewangelickiego)
Zespół folwarczny
Stajnia /14/ w zespole folwarcznym
Stodoła /38/ w zespole folwarcznym
Dom
Obora
Dom
Dom /36/
Budynek gospodarczy /6/
Układ ruralistyczny
Aleja drzew
Aleja lipowa
Cmentarz rzym.-kat. (d.ewangelicki)
Historyczne otoczenie kościoła z
ogrodzeniem
Kostnica przy kościele par.
Kaplica neogotycka
Budynek dworca kolejowego
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (d. szkoła ewangelicka)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Budynek gospodarczy
Dom
Dom
Dom
Cmentarz rzym.-kat. (d.ewangelicki)
Historyczne otoczenie kościoła
Zespół folwarczny:
Budynek mieszkalny /2/

XIX w.
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.
XIX/XX w.
XIX w.
XIX/XX w.
XIII, XIV, XIX
XVI w.
XVI w.
II poł. XIX w.
1850 r.
II poł. XIX w.
pocz. XX w.
1 poł. XIX w.
ok. 1915 r.
k. XIX w.
ok. poł. XIX w.
XVI-XX w.
XIX w.
pocz. XX w.
XIX w.
XVI w.
XVIII/XIX w.
pocz. XX w.
k. XIX w.
2 poł. XIX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
XVIII/XIX w., k. XIX w.
1 poł. XIX w.
XIX/XX w.
1 ćw. XX w.
XIX/XX w.
pocz. XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
ok. poł. XIX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
XIX w.
XVI-XIX w.
II poł. XIX w.
XIX/XX w.

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowa Jabłona
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław

144

Przecław

145

Przecław

146

Przecław

88
89

86
90
87
67
66

62

61
63
4
5
37
81

40
39
26
27
28

Budynek mieszkalny /6/
Budynek mieszkalny /7/
Szopa /3/
Szopa /11/
Szopa /12/
Obora /4/
Obora /8/
Spichlerz /5/
Budynek gospodarczy /13/
Budynek mieszkalny /14/
Budynek mieszkalny /15/
Szopa /16/
Szopa /31/
Budynek wielofunkcyjny /18/
Budynek mieszkalny /19/
Stodoła /20/
Stodoła /25/
Budynek gospodarczy /22/
Stajnia /23/
Stajnia /28/
Obora /24/
Obora /29/
Budynek mieszkalny /26/
Budynek mieszkalny /27/
Budynek
Dom
Dom
Dom (d.szkoła)
Cmentarz (d.ewangelicki)
Budynek mieszkalny (d. stajnia)
Cmentarz (d.ewangelicki)
Historyczne otoczenie kościoła
Zespół folwarczny:
Spichlerz /2/
Gorzelnia /3/
Budynek mieszkalny (d.obora) /4/
Obora /5/
Obora /6/
Budynek gospodarczy /10/
Budynek gospodarczy /11/
Obora /12/, /13/
Waga /14/
Obora (d. magazyn /17/)
Czworak /19/
Czworak /20/
Czworak /23/
Czworak /24/
Czworak /25/
Budynek gospodarczy przy czworaku
/22/
Budynek gospodarczy przy czworaku
/27/
Transformator /30/

II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIX w.
II poł. XIX w.
XIX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
połowa XIX w.
1900-1910 r.
1891-1910 r.
połowa XIX w.
połowa XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIX w.
XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.
XIX w.
połowa XIX w.
XIX w.
XVII w.
pocz. XIX w., 4 ćw. XIX w.
1880-1890 r.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
1890 r.
4 ćw. XIX w.
XIX/XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
XX w.
1808 r.
1808 r.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.

147

Przecław

9

148

Przecław

9

149
150
151
152

48
48
75
111

164
165

Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Przecław
Środkowy
Rudziny
Rudziny

166

Rudziny

167
168
169
170

Rudziny
Rudziny
Rudziny
Rudziny

171

Rudziny

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Rudziny
Rudziny
Rudziny
Rudziny
Rudziny
Rudziny
Rudziny
Rudziny
Stara Jabłona
Stara Jabłona
Stara Jabłona
Stara Jabłona
Stara Jabłona
Stara Jabłona
Stara Jabłona
Stara Jabłona
Stara Jabłona

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Dom -Ośrodek Zdrowia
Budynek gospodarczy przy Ośrodku
Zdrowia
Dom
Budynek gospodarczy
Dom
Dom

1 ćw. XX w.

Zespół folwarczny:

II poł. XIX w.

Magazyn (d.stodoła) /1/

II poł. XIX w.

Bukaciarnia /2/

I poł. XIX w.

92A

Sześciorak /4/

II poł. XIX w.

92

Sześciorak /5/

II poł. XIX w.

92B

Czworak /6/

II poł. XIX w.

Budynek gospodarczy /3/

II poł. XIX w.

Budynek gospodarczy /7/

II poł. XIX w.

Budynek gospodarczy /8/

II poł. XIX w.

Kużnia /9/

II poł. XIX w.

Wiata /10/

XX w.

Cmentarz (d.ewangelicki)
Most drogowy

Pałac /1/
Budynek mieszkalny /2/
Stajnia+powozownia /3/
Obora /4/

I poł. XX w.
1920 r.
I poł. XIX w., l. 80-te XIX
w.
I poł. XIX w.
II poł. XIX w.
I poł. XIX w.
I poł. XIX w.

Budynek mieszkalny /5/

I poł. XIX w.

Transformator /6/
Budynek mieszkalny /7/
Budynek gospodarczy /9/
Stodoła /11/
Staw /12/
Dom
Budynek gospodarczy
Dom
Cmentarz (d.ewangelicki)
Cmentarz
Transformator /8/
Szkoła /9/
Staw /12/
Budynek gospodarczy /13/
Garaż /14/
Garaż /15/
Dom

koniec XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
I poł. XIX w.
I poł. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
1 poł. XIX w., pocz. XX w.
II poł. XIX w.
XVIII, XIX w.
koniec XIX w.
pocz. XX w.
poł. XIX w.
1830 r.
XX w.
poł. XIX w.
pocz. XX w.

Zespół dworsko-pałacowo-folwarczny:
22, 22A

dz. ew.
456/3
25

25
25
42

22

42

1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
1 ćw. XX w.
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.

189
190
191
192
193
194

Stara Jabłona
Stara Jabłona
Sucha Dolna
Sucha Dolna
Sucha Dolna
Sucha Dolna

195

Sucha Dolna

196
197
198
199
200
201
202
203
204

Sucha Dolna
Sucha Dolna
Sucha Dolna
Sucha Dolna
Sucha Dolna
Sucha Dolna
Sucha Dolna
Sucha Dolna
Wilczyce

205

Zimna Brzeźnica

206

Zimna Brzeźnica

207

Zimna Brzeźnica

208

Zimna Brzeźnica

209

Zimna Brzeźnica

210

Zimna Brzeźnica

211

Zimna Brzeźnica

212

Zimna Brzeźnica

213

Zimna Brzeźnica

53

214

Zimna Brzeźnica

20

215

Zimna Brzeźnica

18

216

Zimna Brzeźnica

217

Zimna Brzeźnica

17

218

Zimna Brzeźnica

16

219

Zimna Brzeźnica

220

Zimna Brzeźnica

221
222
223
224

Zimna Brzeźnica
Zimna Brzeźnica
Zimna Brzeźnica
Zimna Brzeźnica

50
53
10
31G
31F
dz. ew.
258/11
31
7
6
5

22
38

Dom
Dom
Cmentarz (d.ewangelicki)
Budynek mieszkalny /9/
Budynek mieszkalny (czworak) /11/
Budynek mieszkalny (czworak) /12/

1 poł. XIX w.
1864 r.
koniec XIX w.
1 poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.

Budynek mieszkalny (czworak) /13/

II poł. XIX w.

Budynek mieszkalny (d.stajnia) /14/
Budynek mieszkalny (d.czworak) /16/
Budynek mieszkalny (d.czworak) /17/
Budynek mieszkalny (d.czworak) /18/
Obora ze stodołą /22/
Transformator /27/
Dom
Dom
Cmentarz (d.ewangelicki)

II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XX w.
1 poł. XIX w.
4 ćw. XIX w.
pocz. XX w.
I ćw. XX w.
XIX w.
XVII w., 1 poł. XIX w., l.
20-ste, 30-ste XX w.

Zespół pałacowo-folwarczny

29
53
68

Stajnia /3/ w zespole pałacowofolwarcznym
Spichlerz /5/ w zespole pałacowofolwarcznym
Obora /6/ w zespole pałacowofolwarcznym
Silosy /9/ w zespole pałacowofolwarcznym
Czworak /13/ w zespole pałacowofolwarcznym
Transformator /15/ w zespole pałacowofolwarcznym
Budynek gospodarczy /16/ w zespole
pałacowo-folwarcznym
Szkoła /17/ w zespole pałacowofolwarcznym
Budynki mieszkalne /23/ w zespole
pałacowo-folwarcznym
Budynek mieszkalny /27/ w zespole
pałacowo-folwarcznym
Budynki gospodarcze /30/ w zespole
pałacowo-folwarcznym
Budynek mieszkalny /32/ w zespole
pałacowo-folwarcznym
Budynek mieszkalny /33/ w zespole
pałacowo-folwarcznym
Budynek gospodarczy /34/ w zespole
pałacowo-folwarcznym
Budynek gospodarczy /35/ w zespole
pałacowo-folwarcznym
Dom
Dom
Dom
Budynek gospodarczy

2 poł. XIX w.
1 poł. XIX w.
1 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.
4 ćw. XIX w.
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.
XIX w.
XIX/XX w.
XIX w.
XIX w.
2 poł. XIX w.
XX w.
XX w.
II poł. XIX w.
pocz. XIX w.

Załącznik nr 5

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORAILNEGO
Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
I. WIELKOŚĆ
1. Liczba ludności (osoby) - 4.486
2. Powierzchnia gminy - 13.641 ha
w tym stanowiące własność gminy - 516 ha
3. Ilość wsi sołeckich - 11 + 5 przysiółków
4. Ilość budynków komunalnych - 38
w tym mieszkalnych - 7
5. Ilość mieszkań komunalnych (lokal) -10
6. Komunalne ujęcia wody (szt.) - 3
7. Długość sieci wodociągowej - 130,5 km
8. Oczyszczalnia ścieków - 3
9. Długość sieci kanalizacyjnej - 57,3 km
10. Szkoły - 3 budynki
11.Oddziały Przedszkolne - 2
12.Zespół żłobków – 2 budynki:
- Żłobek Elfiki - 1
-Żłobek Fasolki - 1
13. Biblioteki - 5
- w tym przy szkołach - 3
14. Ośrodki kultury - 1
15. Świetlice wiejskie - 10
16. Gminne urządzenia sportowe - 23
w tym :
- sala sportowa - 1
- boiska sportowe do piłki nożnej - 10
- boisko sportowe do piłki siatkowej- 1
-place zabaw - 11
17. Długość dróg gminnych - 95 km
w tym:
- 48,5 km o nawierzchni twardej asfaltowej

- 46,5 km o nawierzchni gruntowej
18. Przystanki PKS - 29 szt.
w tym:
- 24 szt. blaszane z szybami
- 3 szt. murowane
- 2 szt. z elementów prefabrykowanych
19. Cmentarze - 9
20. Remizy OSP - 5
II. WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie

Lp.
1

Grunty

2

Wartość mienia na dzień

Wartość mienia na dzień

01.01.2019 r.

31.12.2019 r.

9 816 009,41

10.017.729,41

Budynki

11 444 516,93

11.044.874,28

3

Budowle i kotły

21 855 465,54

19.683.532.71

4

Mienie ruchome

782 665,97

555.753,32

43 898 657,85

41.301.889,72

RAZEM

III.

POWIERZCHNIA
WŁASNOŚĆ

I

WARTOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI

NABYTYCH

NA

PRZEZ GMINĘ W ROKU 2019
Wartość nieruchomości

Położenie nieruchomości

Lp.

Pow. gruntu w ha

w zł

0,44

64.200,00

1,04

27.300,00

3,32

100.500,00

2,61

66.200,00

0,07

12.100,00

7,48

270.300,00

Gościeszowice
1.

działka nr 612/2
Zimna Brzeźnica

2

działka nr 27/3
Zimna Brzeźnica

3

działka nr 27/4
Zimna Brzeźnica

4

działka nr 119/4
Krzywczyce

5

działka nr 17/7

RAZEM

IV. POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH PRZEZ GMINĘ W
ROKU 2019

Wartość nieruchomości
Położenie nieruchomości

Lp.

Pow. gruntu w ha

w zł

0,05

1.920,00

0,30

8.080,00

0,65

50.500,00

Bukowica
1.

działka nr 161/3
Bukowica

2.

działka nr 161/2
Mycielin

3.

działka nr 248/4

1,00

RAZEM

60.500,00

V. WPŁYWY Z NIERUCHOMOŚCI

1.

W roku 2019 – wpływy:
 z umów dzierżawy i najmu
 użytkowanie wieczyste
 ze zbycia

241.934,00 zł
11.599,05 zł
60.141,00 zł

ŁĄCZNIE

313.674,05 zł

2. Na rok 2020 przewiduje się wpływy:
 z umów dzierżawy i najmu
 użytkowanie wieczyste
 ze sprzedaży

120.000,00 zł
8.000,00 zł
2.110.000,00 zł

ŁĄCZNIE

2.238.000,00 zł

VI. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE:
1.Gmina Niegosławice nie posiada ograniczonych praw rzeczowych poza wymienionymi
wartościami z tytułu hipoteki.
Hipoteka :
-osoby prawne (wpis hipoteczny dotyczy osób prawnych ) – 0
-osoby fizyczne (wpis hipoteczny dotyczy osób fizycznych) – 63.563,08 zł.
2.Wierzytelności:

-z tytułu czynszów za najem i dzierżawę – 14.682,42 zł

-z tytułu podatków – 1.959,16zł
3.Udziały w spółkach - Gmina Niegosławice nie posiada udziału w spółkach
4.Udziały w akcjach - Gmina Niegosławice nie posiada udziału w akcjach
5. W Gminie Niegosławice nie występuje stan posiadania.
7.Zmiany w hipotekach od 31.12.2018r. – hipoteka zmniejszyła się..
8.Dochody uzyskane z tytułu wykonania innych praw majątkowych oraz z wykonania
posiadania – 0.

Załącznik nr 6
Stan realizacji zadań znajdujących się na liście podstawowej Gminnego
Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022
Cel 1. Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez wykorzystanie jej walorów i dziedzictwa
kulturowego.
1. Renowacja i konserwacja zabytkowych obiektów na obszarze Gminy Niegosławice
(Dzwonnica w Starej Jabłonie i Zimnej Brzeźnicy):
1.1. Gmina Niegosławice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
wniosek o dofinansowanie projektu „Szklakiem dziedzictwa kulturowego Gminy
Niegosławice”. Projekt obejmował trzy zabytki na terenie naszej gminy, tj.: Dzwonnicę o
konstrukcji drewnianej w Starej Jabłonie, Dzwonnicę w Zimnej Brzeźnicy i dawny Kościół
Ewangelicki w Przecławiu. Koszt ogólny w/w zadania 1.969.140,00 zł (w tym 1.673.769,00
zł dofinansowanie ze środków unijnych). Niestety Projekt nie uzyskał dofinansowania w
Urzędzie Marszałkowskim na jego realizację, która była przewidziana w roku 2019.
1.2. W Urzędzie Wojewódzkim Gmina złożyła Projekt na prace budowlane i konserwatorskie
polegające na naprawie pokrycia dachowego, elementów konstrukcyjnych wieży, montaż
iglicy, drzwi wejściowych i naprawa spękań dzwonnicy w Zimnej Brzeźnicy na łączną
kwotę 67.639,52 zł (w tym dofinansowanie 30.000,00 zł). W związku z dodatkowymi
zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze oraz
krótkim czasem wykonania projektu (koniec 2019 r.) nie możliwe stało się wykonanie
dodatkowej dokumentacji projektowej, dlatego Gmina odstąpiła od realizacji tego zadania.
2. Rewitalizacja Przystani Kajakowej rzeki Szprotawki w miejscowości Sucha Dolna:
Nie zrealizowano w 2019 r.
3. Utworzenie ścieżek rowerowo-pieszych na byłych torowiskach. Wykreowanie lokalnego
produktu turystycznego.
3.1. Gmina Niegosławice przejęła od Wojewody Lubuskiego torowiska po linii kolejowej PKP
relacji Nowa Sól – Marciszów w 2016 roku, ale tylko na odcinku Mycielin – Rudziny, który
znajduje się na terenie naszej Gminy. Docelowo ma tam powstać ścieżka rowerowa łącząca
Przemków i Mycielin. Ponadto W miejscowości Stara Jabłona została wykonana ścieżka w
ramach zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 10.499,99zł.
3.2. Na terenie Gminy Niegosławice działają następujące podmioty promujące produkt lokalny:


Gospodarstwo rolne Wanda i Czesław Towpik – oleje roślinne tłoczone na zimno,
Lubuski Produkt Lokalny, Mycielin;



Bukowicki Dom – serownia, uprawa winorośli i produkcja win, Bukowica.

Ponadto na terenie naszej Gminy funkcjonuje jedno gospodarstwo ekologiczne prowadzone
przez Panią Krystynę Stachów w Gościeszowicach.
4. Zostań swoim szefem! Aktywizacja zawodowa mieszkańców w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej.
Nie zrealizowano w 2019 r.
5. Promocja zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturalnych gminy oraz promowanie
zdrowego stylu życia.
5.1. Mistrz z Gościeszowic:
Niżej wymienione działania zostały zrealizowanie z myślą o promocji zasobów
przyrodniczych i krajobrazowych w Gminie Niegosławice w ramach „Pracowni Mistrza z
Gościeszowic”. Promocja obejmowała poznanie zasobów przyrodniczo krajobrazowych
Gminy.


Rajd rowerowy „POTOK SUCHA" prawy dopływ rzeki Szprotawa wieś Sucha
Dolna – Gościeszowice,



Konkurs o puchar „Mistrza z Gościeszowic" Gra terenowa „Trakt Solny" trasa:
Gościeszowice, Sucha Dolna, Krzywczyce, walorem trasy jest nie tylko jej wątek
historyczno - kulturowy, lecz również godna uwagi przyroda Borów Dolnośląskich i
obiekty zabytkowe. Trasa jest przeznaczona dla ruchu rowerowego, oznakowana
kolorem żółtym,



Konkurs znajomości ptaków wieś Sucha Dolna i Krzywczyce „Mistrz Ornitologii",



Warsztaty rzeźbiarstwa, wycieczki rowerowe do Pracowni Artystycznej w
Krzywczycach „Mały rzeźbiarz",



„Mieszkają z nami Ptaki" warsztaty edukacyjne.

5.2. Stowarzyszenie Zwykłe „Nasze Krzywczyce”. Swoją działalność prospołeczną i
proekologiczną prowadzi od 2016 r. Głównym celem stowarzyszenia jest:


ochrona praw, interesów i dobrostanu ludzi w Gminie Niegosławice, a w
szczególności mieszkańców miejscowości Krzywczyce,



promocja Gminy Niegosławice a w szczególności miejscowości Krzywczyce i
działalność

na

rzecz

jej

zrównoważonego

rozwoju,

zagospodarowania

przestrzennego, infrastrukturalnego, kulturowego i przemysłowego,


popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz czynna ochrona
przyrody i krajobrazu,



promowanie i popularyzacja walorów lokalnej turystyki,



kształtowanie postaw służących ochronie i wykorzystywaniu środowiska, zasobów
naturalnych i krajobrazu,



popieranie inicjatyw lokalnych, organizowanie i wspieranie inicjatyw wobec władz
samorządowych, rządowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Inicjatywy i działania stowarzyszenia w 2019 r.
Projekt „Urocze Krzywczyce” 01.07 – 31.12.2019 r. został zrealizowany przy wsparciu
Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach konkursu „Działaj Lokalnie”, ogłoszonego
przez Fundację „Porozumienie dla Wzgórz Dalkowskich”. Projekt obejmował trzy obszary: witacz,
fotografię i wiatę. Zarówno witacz jak i wiata powstały „od trawy”. Wymagały nawet wstępnego
uporządkowania terenów ich przyszłej lokalizacji. Teraz cieszą wszystkich. A jak pięknie jest
w Krzywczycach można się przekonać oglądając zdjęcia zrealizowane podczas Fotopleneru.
Uroczystego odsłonięcia witacza dokonano podczas tradycyjnego lokalnego festynu „Grzybobranie”
w dniu 21 września 2019 r. Wiata biesiadna stanęła na działce należącej do Gminy Niegosławice
i stanowić będzie alternatywne miejsce spotkań mieszkańców, w sytuacji, kiedy warunki sali
wiejskiej na to nie pozwolą.
Z inicjatywy i przy wsparciu Stowarzyszenia powstała tablica pamiątkowa oraz „Ławka
Zakochanych” obok dębu „Dobrochoczy”. Uroczyste odsłonięcia odbyły się podczas „Pikniku
Rodzinnego” w dniu 02 czerwca 2019 r. oraz „Pikniku pod Dębem” w dniu 02 lipca 2019 r.
5.3. „Najpiękniejsza Wieś Lubuska”.
Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego odbywa
się corocznie od 2010 r.

Zeszłoroczna edycja była jubileuszową. Celem konkursu była

identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich oraz przekazywanie tych informacji. Wybierając zwycięskie miejscowości
komisja konkursowa bardzo dużą uwagę zwracała na społeczne zaangażowanie miejscowej
ludności w życie i codzienność wsi. Uroczysta gala „Najpiękniejsza Wieś Lubuska” odbyła się
7 października 2019 r. w Zielonej Górze. Najpiękniejszą Wsią Lubuską w 2019 r. zostały
Gościeszowice, w gminie Niegosławice. Sołectwo otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości
15.000 zł, którą przeznaczono na zakup kosiarki, ławek parkowych i koszy na śmieci, jak
również przygotowanie nowego folderu o zespole folklorystycznym „Gościeszanki” oraz
malowanie zabytkowego kościoła.
6. Ruch to zdrowie:
1) Zimna Brzeźnica – budowa małych boisk sportowych (kompleks),
2) Bukowica – siłownia na świeżym powietrzu,
3) Gościeszowice – renowacja placu zabaw i boiska sportowego,
4) Krzywczyce – zagospodarowanie placu wiejskiego, przejętego od Skarbu Państwa
pod plac rekreacyjny,

5) Przecław – organizacja imprez integracyjnych, zawodów sportowych,
Cel 2. Wzrost integracji społecznej na terenie Gminy Niegosławice.
1. Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i zaangażowanie młodzieży:
Nie zrealizowano w 2019 r.
2. Rewitalizacja Dworca PKP wraz z towarzyszącymi budynkami

stacyjnymi z

przeznaczeniem na mieszkania:
Od 4 lat Gmina Niegosławice po zawartych porozumieniach z PKP w Poznaniu stara się o
przejęcie obiektów na rzecz Gminy.
3. Senior +
3.1. Program „Senior +”
„Program Senior +” skupia łącznie 31 seniorów naszej gminy. W każdy czwartek
odbywają się spotkania w Gminnym Centrum Kultury w Gościeszowicach. Zrealizowano
projekt „Klub Kreatywnego Seniora” przy współpracy Europejskiego Centrum Lokalnego
w Nowym Miasteczku.
3.2. Dom Pomocy Społecznej.
Od trzech lat gmina czyni starania o bezpłatne pozyskanie budynku po byłej Poczcie
Polskiej w Niegosławicach, by przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
utworzyć miejsca dla dziennego pobytu dla ludzi starszych w dniach pracujących.
4. Utrwalenie więzi społecznych:
Utworzenie więzi społecznych, budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o tradycję,
historię i kulturę lokalną. Budowa i utworzenie więzi międzypokoleniowych. Organizacja
Koncertu Noworocznego w Gminnym Centrum Kultury, coroczny Dzień Babci i Dziadka przy
udziale dzieci z Zespołu Żłobków w Przecławiu, Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Nowej
Jabłonie, Gala Program Działaj Lokalnie – Gościeszowice, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Niegosławicach 03.03.2019 r., Gminny Dzień Kobiet – „Kabaret Opole 1969” –
GCK Gościeszowice (Klub Seniora), Lokalne Forum Młodzieżowe GCK Gościeszowice
29.05.2019 r., Festyn Rodzinny pod dębem „Dobrochoczy” w Suchej Dolnej 02.06.2019 r.,
Pejzaż Muzyką Malowany – przegląd regionalnych grup śpiewaczych GCK Gościeszowice,
Święto Rodziny w Niegosławicach, Noc Świętojańska w Rudzinach, Gala Przedsiębiorców,
Opłatek Wigilijny w miejscowości Rudziny, Gościeszowice, Niegosławice, Bukowicy – Jasełka
Pokoleniowe, Katarzynki w Gościeszowicach oraz Dzień św. Mikołaja w Mycielinie.
a) Grupa Gitarowa – obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
b) Estrada Dziecięca Fraza – zajęcia taneczno-muzyczne: mające na celu kształtowanie
pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętności łączenia ruchu

z muzyką. Koncert Noworoczny, Gminny Festiwal Amatorskiej Twórczości Scenicznej
– Niegosławice 2019, Festiwal Falkowe Smaki Powiatu Żagańskiego – 19.05.2019 r.,
Dożynki Gminne 2019, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek;
c) Działalność zespołów lokalnych: Fryderyki, Gościeszanki, Mycielinianki oraz Zespół
Viva Musica z Bukowicy. Zespoły wykonują utwory ludowe, kresowe. Wykonują
również piosenki przywiezione z polesia. Zespoły uczestniczą w corocznych
spotkaniach organizowanych w naszej gminie oraz poza gminą w ramach promocji
naszej kultury: Opłatek, Koncert Piosenki Romantycznej w Niegosławicach, Koncert
Romantyczny podczas uroczystości obchodów 3 Maja, XXIV Pejzaż Muzyką
Malowany w Gościeszowicach, Święto Kwitnącego Lnu w Mycielinie.
5. Budowanie i utrwalanie relacji międzypokoleniowych:
Opisano

w

dziale

Kultura

–

Gminne

Centrum

Kultury

w

Niegosławicach

z/s

w Gościeszowicach.
6. Aktywny III sektor:
Opisano w działaniach Gminnego Centrum Kultury oraz Stowarzyszeń i Organizacji Pożytku
Publicznego.
Cel 3. Poprawa stanu podstawowej infrastruktury, dostępu do usług społecznych.
1. Budowa sali wiejskiej w Suchej Dolnej:
Nie zrealizowano w 2019 r.
2. Budowa studni głębinowej w Starej Jabłonej:
Przekazano całą dokumentację do realizacji. Budowa studni jest przewidziana na rok 2020, koszt
zadania 65 000,00 zł .
3. Zastosowanie rozwiązań OZE w budynkach użyteczności publicznej:
Zadanie opisano w dziale IX.
Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne na lata 2016 - 2022:
Przedsięwzięcia uzupełniające w stosunku do zadań podstawowych, dopełniają cel rewitalizacji. Ich
zakres obejmuje cały obszar gminy, czyli wykracza poza obszar wyznaczony do rewitalizacji w Programie.
Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsięwzięć o charakterze nie inwestycyjnym, czyli "miękkim"
skierowanym do społeczności lokalnej. Niezwykle istotne bowiem jest, aby w nich uczestniczyli wszyscy
mieszkańcy, aby uzyskać pożądany i zaplanowany efekt integracji czy zacieśnienia więzi.

Zadania uzupełniające w procesie rewitalizacji:

L.p.

Przedsięwzięcia podstawowe

Przedsięwzięcia uzupełniające

1



Aktywny III sektor,

 Modernizacja Sali wiejskiej w Krzywczycach



Aktywizacja ludzi młodych

 "Z Książką przez świat"- Popularyzacja czytelnictwa



Budowanie

i

utrwalanie

relacji

 Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy

międzypokoleniowych


Utrwalanie więzi społecznych budowanie
tożsamości lokalnej w oparciu o tradycje,
historię, i lokalnej kulturę opartą na wciąż

2

wśród mieszkańców Niegosławic,
(Krzywczyce, Przecław, Mycielin, Niegosławice),
 Budowa

placów

zabaw

na

terenie

gminy

(Krzywczyce),

żywym dialekcie ukraińska – polskim

 Budowa boiska w Przecławiu,



Senior +

 Zakup



Dom dla Seniora w Suchej Dolnej

zewnętrznych stołów do gry w tenisa stołowego w



Ruch to zdrowie!

Niegosławicach



Renowacja i konserwacja zabytkowych

i

montaż

stołów

szachowych

ora

 Rewitalizacja Cmentarza w Krzywczycach

obiektów na obszarze Gminy (Dzwonnice
w Starej Jabłonie i Zimnej Brzeźnicy)
3



Renowacja i konserwacja zabytkowych

 Rewitalizacja Parku

w Przecławiu (przestrzeń

obiektów na obszarze Gminy (Dzwonnice

publiczna dla mieszkańców z przeznaczeniem na

w Starej Jabłonie i Zimnej Brzeźnicy)

rekreację oraz spędzanie wolnego czasu, organizację
wydarzeń o charakterze kulturalnym)

4



Renowacja i konserwacja zabytkowych

 Rewitalizacja Cmentarza w Przecławiu

obiektów na obszarze Gminy
5



Promocja

zasobów

przyrodniczo-

 Ścieżka Edukacyjna w miejscowości Zagóra

krajobrazowych oraz kulturalnych gminy


Utworzenie ścieżek rowerowo – pieszych
na byłych torowiskach



Utrwalanie więzi społecznych budowanie
tożsamości lokalnej w oparciu o tradycje,
historię, i lokalnej kulturę opartą na wciąż
żywym dialekcie ukraińska – polskim

6



Renowacja i konserwacja zabytkowych
obiektów na obszarze Gminy (Dzwonnice
w Starej Jabłonie i Zimnej Brzeźnicy)

 Odrestaurowanie

kościoła

ewangelickiego

w

Przecławiu jako dziedzictwa kulturowego w gminie

7



Budowa Świetlicy/ Sali wiejskiej w Suchej

 Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w
Przecławiu

Dolnej


Aktywny III sektor

 Budowa Świetlicy wiejskiej w Gościeszowicach



Aktywizacja ludzi młodych

 Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Krzywczycach



Budowanie

i

utrwalanie

relacji

międzypokoleniowych


Utrwalanie więzi społecznych budowanie
tożsamości lokalnej w oparciu o tradycje,
historię, i lokalnej kulturę opartą na wciąż
żywym dialekcie ukraińska – polskim

8



Budowa studni uzdatniania wody w Starej

 Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Niegosławicach,

Jabłonie

 Modernizacja drogi z Mycielina do Przecławia,
 Modernizacja

drogi

z

Niegosławic

do

Gościeszowic,
 Modernizacja drogi z Zagóry do Zimnej Brzeźnicy,
 Termomodernizacja

szkoły

podstawowej

w

Gościeszowicach i Przecławiu
9



Renowacja i konserwacja zabytkowych
obiektów na obszarze Gminy,

10



 Rewitalizacja Pałacu

wraz z parkiem w Suchej

Dolnej

Renowacja i konserwacja zabytkowych

 Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku

Zimna

obiektów na obszarze Gminy (Dzwonnice

Brzeźnica w celu rekreacji i aktywnego wypoczynku

w Starej Jabłonie i Zimnej Brzeźnicy),

(siłowania zewnętrzna, ławki, oświetlenie, mała
architektura)

11



Zastosowanie

rozwiązań

OZE

w

 Zastosowanie

rozwiązań

OZE

w

budynkach

budynkach użyteczności publicznej (sala

użyteczności publicznej -instalacje o mcy 3 kW (sala

wiejska w Zimnej Brzeźnicy),

wiejska w Niegosławicach, Bukowicy, Gminne

Ledowe źródła światła- modernizacja
oświetlenia ulicznego,

Centrum Kultury w Gościeszowicach)

Załącznik nr 7
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Szczegółowy zakres zadań realizowanych w 2019 r.
I.

Sektor użyteczności publicznej.

1. Termomodernizacja budynków administracji samorządowej:
1) Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach-zakres prac to prace termomodernizacja budynku
szkolnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród poziomych
i pionowych, modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o., instalacji c.w.u. Wykonano
w 2017 r. koszt 1 095 185,22 zł.
2) Świetlica wiejska w Niegosławicach- zakres prac to prace termomodernizacja budynku,
docieplenie, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia na energooszczędne,
przewidywany koszt 500 000,00 zł. Wymieniono centralne ogrzewanie wraz z piecem
(ogrzewanie gazowe).
3) Szkoła Podstawowa w Przecławiu-zakres prac termomodernizacyjnych budynku szkolnego,
wymiana stolarki, docieplenie przegród pionowych i poziomych, modernizacja kotłowni,
modernizacja instalacji c. o. modernizacja instalacji c.w.u.
Koszt: 1 378 160,73 zł – 2019 r., 1 769 937,19 zł – 2020 r. suma: 3 148 097,92 zł.
2. „Zielone” zamówienia publiczne:
Działanie dotyczy wdrożenia systemu tzw. zielonych zamówień publicznych, tj. takich, w których
wśród ważnych kryteriów wyboru wykonawcy usługi lub produktu, wymieniają ich oddziaływanie
na środowisko. Liczba przedsiębiorców przejawiająca zainteresowanie szacowana jest na
30 podmiotów gospodarczych tj. 13% wszystkich firm zlokalizowanych na obszarze Gminy
Niegosławice. Pozwoli to na 1% redukcji zużycia energii elektrycznej co zmniejszy o 1 % emisję
CO2.
3. Planowanie przestrzenne:
W ramach tego działania planowana jest realizacja zadań własnych gminy w obszarze planowania
przestrzennego w uwzględnieniem niskiej emisji. Działania dotyczą PZP dla strefy aktywności
gospodarczej w Gminie Niegosławice oraz dla strefy opieki mieszkaniowej (stacja PKP domki
jednorodzinne, Krzywczyce, Zagóra, Nowa Bukowica).
4. Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych:
1) Gminne Centrum Kultury Niegosławice z/s w Gościeszowicach – 18 000,00 zł;
2) świetlica wiejska Bukowica – 18 000,00 zł;
3) świetlica wiejska Zimna Brzeźnica – 18 000,00 zł;
4) świetlica wiejska Niegosławice - 18 000,00 zł;
5) budynki Samorządowego Zakładu Komunalnego – 36 000,00 zł;

6) budynek Urzędu Gminy – 24 000,00 zł;
W trakcie realizacji ppkt 1), 5), 6) na które złożono projekt w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego na 85% dofinasowania zadania.
II. Oświetlenie uliczne.
1. Wymiana na energooszczędne oświetlenie dróg:
1) wymiana 10 lamp sodowych o mocy 70 W na lampy LED o mocy 30 W na terenie Gminy
Niegosławice;
2) wymiana 10 lamp sodowych o mocy 100 W na lampy LED o mocy 40 W na terenie Gminy
Niegosławice.
III. Transport.
1. Utworzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Niegosławice:
1) utworzenie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 328 ok. 2 km w kierunku PKP,
koszt 1 056 741,00 zł – rok 2018;
2) utworzenie ścieżek rowerowych na byłych torowiskach PKP położonych na całej długości
Gminy Niegosławice – szacunkowy koszt inwestycji 4 000 000,00 zł. Przygotowana jest
dokumentacja na odcinek Niegosławice – Rudziny 2019 – 2020.
2. Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu w tym promocja
pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydowym. W tej kwestii odbyło się
spotkanie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, gdzie przedstawiono propozycję firm dla
gmin w tej sprawie.

IV. Ochrona powietrza.
Planuje się zrealizować nasadzenia na terenie gminy sadzonek drzew o wysokiej zdolności
wchłaniania dwutlenku węgla lub inne gatunki drzew, które poprawią jakość powietrza w ilości od
500 do 1000 szt. W roku 2018 – 2019 nasadzono 100 szt. drzew gat. lipa drobnolistna, koszt –
6000,00 zł.
V. Mieszkalnictwo/ przedsiębiorstwa.
1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, jak
również termomodernizacja ciepła, wraz ze zmianą źródła na bardziej efektywne pod względem
energetycznym:
1) W 2019 r. Gmina Niegosławice podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze porozumienie w sprawie punkt 1. Dzięki temu
Programowi prowadzonemu przez WFOŚiGW można uzyskać do 40% dotacji na
prosumenckie mikroinstalacje dla osoby fizycznej. Przewiduje się, że na terenie Gminy
Niegosławice zostanie zamontowanych co najmniej 50 takich instalacji. Na dzień dzisiejszy

jest ich ok. 30. Rolą naszego samorządu jest edukacja mieszkańców w zakresie dostępności
zewnętrznych środków finansowanych z ww. funduszu.
2) Rolnicy jako lokalni przedsiębiorcy składają do gminy również wnioski o pozwolenie na
budowę instalacji prosumenckich na swoich gruntach rolnych. W Przecławiu założono
1 instalację w 2019 r., a wcześniej w Bukowicy. Na dzień dzisiejszy rośnie zainteresowanie
w sprawie instalowania fotowoltaiki na terenie gminy, o czym świadczą składane wnioski
przez rolników.

Celem osiągnięcia takich efektów są realizowane działania promocyjne

w zakresie korzyści związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) na
potrzeby własne mieszkańców, w tym w szczególności lokalnych przedsiębiorców do własnej
działalności gospodarczej.
3) Nowoczesne źródła energii cieplnej dla mieszkańców prywatnych.
Przedmiotem zrealizowanego zadania w 2019 r. było uchwalenie dotacji na realizację
przedsięwzięć polegających na wymianie starego źródła energii cieplnej poprzez likwidację
źródeł ciepła opalanych węglem w 6 nieruchomościach i zastąpienie ich nowoczesnym
źródłem ciepła tj. 3 - kotły na pellet,1 - na ekogroszek, 1 - pompa ciepła, 1 - ogrzewanie
elektryczne.

Załącznik nr 8
Kalendarz Imprez Kulturalnych w 2019 r.
Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach z/s w Gościeszowicach w 2019 roku w dzienniku
organizacji działań kulturalnych odnotowało 343 działań kulturalnych, w których wzięło udział 8615
osób. W ramach realizacji Kalendarza Imprez Kulturalnych i planu pracy GCK w Gościeszowicach
organizowało lub współorganizowało cykl imprez na terenie całej gminy:
Lp.

Nazwa imprezy

Miejsce organizacji imprezy/

data

Współorganizatorzy
1.

Bal Karnawałowy

SP Gościeszowice, GCK w

03.01.2019 r.

Gościeszowicach
2.

Koncert Noworoczny

Żłobek Gościeszowice, GCK w

10.01.2019 r.

Gościeszowicach
3.

Dzień Babci i Dziadka

GCK w Gościeszowicach

11.01.2019 r.

4.

Ferie Zimowe

GCK w Gościeszowicach

14-25. 01.2019 r.

5.

Gala 60+ Aktywny Senior

W ramach programu ASOS 2018-

18.02.2019 r.

2020, GCK w Gościeszowicach
II Gminny Festiwal Kolęd i

Nowa Jabłona, GCK w

Pastorałek

Gościeszowicach

7.

Bal Karnawałowy

GCK w Gościeszowicach

01.02.2019 r.

8.

Dzień Babci i Dziadka

GCK w Gościeszowicach

08.02.2019 r.

9.

Koncert Piosenki Romantycznej

Niegosławice, GCK w

10.02.2019 r.

6.

26.01.2019 r.

Gościeszowicach
10. Dzień Babci i Dziadka wraz z
Balem Karnawałowym

SP Przecław, GCK w

13.02.2019 r.

Gościeszowicach

11. Gala Programu Działaj Lokalnie

GCK w Gościeszowicach

27.02.2019 r.

12. IV Gminny Festiwal Amatorskiej

GCK w Gościeszowicach

28.02.2019 r.

Niegosławice, GCK w

03.03.2019 r.

Twórczości Scenicznej
13. Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
14. Gminny Dzień Kobiet – kabaret

Gościeszowicach
GCK w Gościeszowicach

08.03.2019 r.

GCK w Gościeszowicach

08.03.2019 r.

GCK w Gościeszowicach

17.03.2019 r.

„Opole 1969”
15. Wystawa „Dzielne Kobiety z
Neubrandenburga”
16. Gminny Turniej Szachowy

GCK w Gościeszowicach

10.04.2019 r.

GCK w Gościeszowicach

03.05.2019 r.

19. Forum Lokalne #młodzież

GCK w Gościeszowicach

29.05.2019 r.

20. Dzień Dziecka z teatrem

GCK w Gościeszowicach

31.05.2019 r.

21. Festyn Rodzinny Pod Dębem

Sucha Dolna, GCK w

02.06.2019 r.

17. Gminny Festiwal Wielkanocnych
Obrzędów
18. Obchody Uchwalenia Konstytucji
3-go Maja

Dobrochoczy
22. XXIV Pejzaż Muzyką Malowany,

Gościeszowicach
GCK w Gościeszowicach

09.06.2019 r.

Niegosławice, GCK w

15.06.2019 r.

Przegląd Regionalny Grup
Śpiewaczych
23. Święto Rodziny

Gościeszowicach
24. Święto Kwitnącego Lnu Expo
zdrowie

Mycielin, GCK w

16.06.2019 r.

Gościeszowicach

25. Bal Gimnazjalny

GCK w Gościeszowicach

19.06.2019 r.

26. Noc Świętojańska

Rudziny, GCK w

22.06.2019 r.

Gościeszowicach
27. Gala Przedsiębiorców

Urząd Gminy w Niegosławicach,

23.06.2019 r.

GCK w Gościeszowicach
28. Wakacje- Rewelacje

GCK w Gościeszowicach

02-28.07.2019 r.

29. Plener Fotograficzny

Krzywczyce, GCK w

10.08.2019 r.

Gościeszowicach
30. Dożynki Gminne

Urząd Gminy w Niegosławicach,

01.09.2019 r.

GCK w Gościeszowicach
31. Narodowe Czytanie

GCK w Gościeszowicach

07.09.2019 r.

32. Noc Bibliotek

GBP i Filia nr 2 w G-cach,

04.10.2019 r.

33. Gala „Uroczysko Krzywczyce”

GCK w Gościeszowicach

20.10.2019 r.

34. Święto Narodowe „Dzień

GCK w Gościeszowicach

11.11.2019 r.

GCK w Gościeszowicach

12.12.2019 r.

Niepodległości”
35. Gminny Turniej Szachowy
„Husaria”

