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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 1.1. Położenie 
Teren dzisiejszej gminy Zbąszynek to od XIII w. obszar pogranicza historycznej Wielkopolski. Po II rozbiorze Polski, w 
1793 r. Wielkopolska znalazła się pod panowaniem pruskim aż do 1945 r. 
Współcześnie Gmina Zbąszynek położona jest w środkowo - wschodniej części województwa lubuskiego, w 
powiecie świebodzińskim. Usytuowana jest w odległości ok. 50 km od Zielonej Góry, ok. 80 km od Gorzowa Wlkp. i 
ok. 90 km od przejścia granicznego w Świecku, w sąsiedztwie międzynarodowej drogi A2 Berlin - Poznań - 
Warszawa. 
Obejmuje teren pięciu sołectw: Chlastawę, Dąbrówkę Wielkopolską, Kosieczyn, Kręcko, Rogoziniec oraz przysiółki: 
Boleń, Bronikowo, Depot, Samsonki, Nowy Gościniec, Stradzewo, Kręcko Winnica. 
Miasto założone „w szczerym polu” w latach 20-tych XX wieku, jest przykładem założenia urbanistycznego osiedla 
robotniczego typu miejskiego, powiązanego funkcjonalnie z dużym węzłem kolejowym. 
Zbąszynek posiada dogodny układ połączeń kolejowych z takimi miastami jak: Poznań, Warszawa, Gdynia, Zielona 
Góra, Lublin, Rzepin, Berlin, Frankfurt n/O. 
 
1.2. Historia Gminy Zbąszynek 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1972 roku o nowym podziale administracyjnym państwa i utworzeniu gmin, 
zlikwidowane zostały gromadzkie i miejskie rady narodowe. Na naszym terenie funkcjonowały gromadzkie rady 
narodowe w Kosieczynie i Dąbrówce Wlkp. oraz Miejska Rada Narodowa w Zbąszynku. 
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze Nr XIX/71/72 z dnia 5 grudnia 1972 roku utworzono w 
powiecie Międzyrzecz Gminę Zbąszynek. Dla zachowania rangi miasta utworzono Urząd Miasta i Gminy z siedzibą w 
Zbąszynku. Na stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy powołany został pan Zdzisław Nowacki, a Sekretarzem Biura 
został pan Józef Olender. Nowa władza administracyjna rozpoczęła swoją działalność  z dniem 1 stycznia 1973 roku w 
oparciu o radnych gromadzkich rad narodowych z Dąbrówki Wlkp. i Kosieczyna oraz radnych Miejskiej Rady 
Narodowej ze Zbąszynka. 
Bardzo ważną datą w historii Gminy Zbąszynek jest 22 kwietnia 1999 r. kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę w 
sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. W ślad za uchwałą został podpisany list intencyjny między Gminą 
Zbąszynek, a szwedzką firmą Swedwood-Poland Ltd. Sp. z o.o. w Szczecinie. Swedwood deklarował zainwestowanie 
w zakład meblarski w Chlastawie kwotę ok. 97 mln koron szwedzkich oraz utworzenie, w pierwszej fazie ok. 200 miejsc 
pracy (obecnie jest prawie 2000). Gmina Zbąszynek zwalniała firmę na 10 lat z podatku od nieruchomości oraz 
deklarowała doprowadzić media do granicy działki. W zakładzie zatrudnienie znalazło wiele osób zwalnianych z PKP, 
nie tylko z terenu Zbąszynka. 
W maju 2019 roku IKEA Industry zakończyła rozbudowy fabryki w Zbąszynku. Inwestycja obejmowała budowę hali 
produkcyjnej i magazyn. W nowo otwartej części zakładu produkowane są meble z popularnej serii EKET. Maksymalna 
wydajność hali to 125 000 sztuk mebli tygodniowo. Obecnie produkcja w fabryce osiągnęła poziom 95% mocy 
produkcyjnej. Meble z serii EKET wytworzone w polskiej fabryce trafiają do sklepów IKEA na 52 rynkach na całym 
świecie. Otwarcie fabryki wiązało się z utworzeniem blisko 300 nowych miejsc pracy.  
IKEA Industry, będąca częścią Grupy Inter IKEA, jest największym producentem mebli drewnianych na świecie. Firma 
posiada 43 zakłady w 9 krajach, które zatrudniają łącznie około 19 000 pracowników. Każdego roku IKEA Industry 
produkuje ponad 100 milionów mebli dla klientów IKEA. W Polsce IKEA Industry zatrudnia około 10 000 pracowników 
w 20 zakładach produkcyjnych w 12 lokalizacjach. 
IKEA Industry Zbąszynek tworzą fabryki w Zbąszynku, Zbąszyniu i Babimoście. Pierwszy zakład powstał w 1992 roku 
na bazie lokalnych Spółdzielni Meblarskich. Obecnie powstaje tu ponad 600 rodzajów mebli IKEA. Zakład zatrudnia 
ponad 3 400 pracowników. 
W skład Gminy Zbąszynek wchodzi pięć sołectw (jednostek pomocniczych): Chlastawa, Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn, 
Kręcko i Rogoziniec  oraz miasto Zbąszynek o łącznej powierzchni 94,08 km2  
 
1.3. Historia miejscowości 
 1.3.1. Zbąszynek 
Miasto, pierwotnie osada, powstało w latach dwudziestych na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Po pierwszej wojnie 
światowej tereny te w całości należały do państwa niemieckiego. Nazwa osady brzmiała wtedy: „Neu Bentschen” 
(Nowy Zbąszyń). Po stronie polskiej istniało miasto Zbąszyń (Bentschen). Budowa przebiegała dwutorowo. Jednym 
zadaniem była budowa węzła kolejowego i stacji granicznej. Drugim budowa mieszkań i urządzeń komunalno-
socjalnych dla mieszkańców. Głównie kolejarzy i celników. Za datę lokacji osiedla mieszkaniowego przyszłej osady 
przyjmuje się dzień 15 lutego 1924 roku. Po drugiej wojnie światowej Neu Bentschen przeszedł w polskie ręce 
(przyjmuje się datę 30 stycznia 1945 r.). Nazwa „Nowy Zbąszyń” utrzymała się oficjalnie do roku 1949. W wielu jednak 
dokumentach już od 1945 r. używano nazwy Zbąszynek. Od kwietnia 1945 roku napływała ludność z dalekich kresów 



południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (zajętych przez ZSRR). Nazywano ich „repatriantami” aby podtrzymać 
fikcję, jakoby ludność polska z tamtych terenów dobrowolnie wracała na „prastare ziemie odzyskane”. Do miasta 
przybywało też coraz więcej Polaków, pragnących się tu osiedlić. Był tutaj wodociąg, kanalizacja, oświetlenie 
elektryczne, dworzec kolejowy. Były to osoby głównie z zachodnich powiatów Wielkopolski. Dnia 16 kwietnia 1945 r. 
do Nowego Zbąszynia przyjechał kolejowy transport z: około 85 rodzinami z Trościańca Wielkiego (powiat 
tarnopolski). Osoby te osiedliły się głównie w Kosieczynie i Kręcku. Do roku 1955 potrzeby mieszkaniowe Zbąszynka 
były wystarczające. Liczba ludności wzrastała umiarkowanie. W 1950 r. osiągnęła przedwojenny stan zaludnienia. 
Rozbudowa węzła kolejowego, modernizacja jego infrastruktury, zdynamizowała się w latach 1955-1970. Dynamiczny 
rozwój budownictwa mieszkaniowego nastąpił w latach 1963-1986 z chwilą powstania Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kolejarz”. Po roku 1986 nastąpił znaczny rozwój budownictwa indywidualnego (pierwszy dom rok 1963).  
 
 1.3.2. Chlastawa 
Chlastawa jest wsią o metryce średniowiecznej; pierwsza wzmianka zródłowa pochodzi z 1418 r. W I połowie XV w. 
Osada stanowiła własność Głupońskich i Mikołaja Waty; w II połowie tego stulecia - rodziny Kosickich. Z 1510 r. 
pochodzi informacja o trzech działach własnościowych w Chlastawie, a z 1566 r., że części te są w posiadaniu Jerzego 
Kosickiego, Sebastiana Dąbrowskiego i Jana Konopki. Na przełomie XVI i XVII w. dobra chlastawskie przeszły na rzecz 
Brudzewskich z Brudzewa, rodu pochodzenia niemieckiego, który jako jeden z pierwszych w regionie opowiedział się 
za wyznaniem luterańskim. W 1623 r. córka Melchiora Brudzewskiego Małgorzata poślubiła Radisława Mietschika, 
który w ten sposób stał się właścicielem Chlastawy. W II połowie XVII w. i w wieku XVIII Chlastawa należała do 
Bronikowskich, właścicieli Kosieczyna, a od XIX w. do 1939 r. do Zakrzewskich. W XIX w. Chlastawa wchodziła w skład 
powiatu międzyrzeckiego i dzieliła się na wieś i majątek ziemski (dominium). W 1884 r. wg. spisu właścicieli ziemskich 
majątek należał do Adalberta von Zakrzewskiego. Wieś liczyła 164 mieszkańców (w tym 154 ewangelików i 10 
katolików), zamieszkujących w 26 domach. Część domenalna (369 ha areału) zamieszkiwana była przez 79 osób (46 
ewangelików i 33 katolików). W 1939 r. wieś liczyła 211 mieszkańców  
 
 1.3.3. Dąbrówka Wlkp. 
Dąbrówka Wielkopolska jest wsią o metryce średniowiecznej, wzmiankowaną w źródłach po raz pierwszy w 1406 r. 
W XV w. osada była w posiadaniu rodziny Zbąskich. Najprawdopodobniej w 1422 r. właścicielem wsi został Abraham 
ze Zbąszynia. W 1459 r. miejscowość była w rękach Stanisława Zbąskiego. W 1489 r. nastąpił podział dóbr 
zbąszyńskich między Abrahama, Marcina i Piotra Zbąskich; część tego ostatniego obejmowała również Dąbrówkę 
Wielkopolską. Z 1640 r. pochodzi wiadomość, iż Dąbrówka należy do Abrahama Ciświckiego, kasztelana śremskiego. 
W 2. połowie XIX w. znajdowała się w posiadaniu rodziny von Schwarzenau. To właśnie dla barona von Schwarzenau 
wzniesiono w latach 1856-59 pałac wg projektu znanego architekta Stulera. W 1884 r. właścicielką majątku 
rycerskiego (liczącego ok.1490 ha ziemi) była Cecilie verw. Grafin von Schwartzenau Dehnel. Na terenie majątku 
czynna była cegielnia, mleczarnia i tuczarnia (specjalizowano się w hodowli bydła holenderskiego). W okresie tym 
miejscowość dzieliła się na wieś i dominium. Część wiejska liczyła 109 domów, które zamieszkiwało 716 osób (z czego 
650 katolików i 66 ewangelików), majątek zaś 25 domów i 255 mieszkańców (112 katolików, 113 ewangelików). W 
1910 r. dominium Gross Dammer należało do Bernharda von Britzke; liczyło ono - łącznie z folwarkiem Samsonki - 
1445 ha. W majątku działała gorzelnia parowa, a roczny dochód wynosił wówczas 5759 RM. W latach 1815- 1945 
Dąbrówka Wielkopolska należała do powiatu międzyrzeckiego (Kreis Meseritz). Stacja pocztowa była na miejscu, 
stacja kolejowa w odległym o 8 km Zbąszyniu. Większość mieszkańców Dąbrówki była wyznania katolickiego. Od 1510 
r. istniała parafia katolicka (parafia ewangelicka znajdowała się w pobliskiej Chlastawie). W ciągu wieków ludność 
Dąbrówki Wlkp. zasłynęła ze swej wierności kościołowi katolickiemu i polskości. W okresie międzywojennym działały 
tu: Związek Polaków w Niemczech oraz stowarzyszenia: robotników, Katolickiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, 
Chrześcijańskich Matek, Czerwonego Krzyża i Bractwo NSPJ. W latach 1929 - 39 we wsi działała polska szkoła (istnienie 
szkoły po raz pierwszy wzmiankowane było w 1640 r.). Według spisu z 7 maja 1939 r. w Dąbrówce mieszkało 1403 
osoby. 
 
 1.3.4. Kosieczyn 
Kosieczyn jest wsią o metryce średniowiecznej, wzmiankowaną w źródłach po raz pierwszy w 1396 r., kiedy to należała 
ona do Macieja Waty z Nądni. Po jego śmierci "Koszeczino" przeszło w ręce wdowy i synów, donatorów kościoła p. 
w. św. Szymona i Judy Tadeusza. Przez większą część XVI w. Kosieczyn należał do rodziny Kosickich. Z 1574 r. pochodzi 
informacja, że w drodze ugody Kosieczyn i Chlastawa podzielone zostały pomiędzy: 
1/ Jana Zakrzewskiego i Macieja Proskiego, 
2/ Jana Jaromierskiego, Jurgę Kosickiego i Zofię Kosicką, 
3/ Jana Lutomskiego oraz 
4/ Sebastiana Dąbrowskiego. 



W okresie nowożytnym wieś była w posiadaniu kilku właścicieli, m. in. rodzin Lucke, Prittwitzów, Lossowów, 
Schlichtyngów, Bronikowskich i Dziembowskich. Rodzina Lossowów trudniąca się ponoć w XVII w. rozbojem) pod 
koniec XVIII w. zbudowała nieopodal kościoła dwór (drugi dwór, w stylu neogotyckim, wznieśli XIX- i XX wieczni 
właściciele Kosieczyna - Zakrzewscy). W XIX w. Kosieczyn znalazł się w powiecie międzyrzeckim. Działała tu poczta; 
nie wiadomo natomiast czy była szkoła, wspomniana w wizytacji Braneckiego z 1640 r. ("Dom szkolny w Kosieczynie 
jest dostateczny. ale dach w nim zły. Rektorem szkoły jest Andrzej z Kopanicy"). W drugiej połowie XIX w. wieś liczyła 
92 domy, zamieszkiwane przez 669 osób (480 ewangelików i 189 katolików). Majątek ziemski obejmował folwark 
Kosieczyn, Nowy Gościniec i folwark Bronikowo zamieszkiwane przez 213 osób (84 katolików i 129 ewangelików). W 
majątku (1251 ha) należącym do Wojciecha Zakrzewskiego (Adalberta von Zakrzewski) znajdowała się gorzelnia, 
browar, cegielnia i fabryka serów. W 1888 r. Kosieczyn przynależał do parafii ewangelickiej w Chlastawie, parafia 
katolicka znajdowała się na miejscu. W 1910 r. właścicielem Kosieczyna był Kasimir von Zakrzewski. Majątek 
obejmował także folwark Zielęcin.  
 
 1.3.5. Kręcko 
Kręcko jest wsią o rodowodzie średniowiecznym, wzmiankowaną w źródłach po raz pierwszy w 1293 r., kiedy to 
kasztelan zbąski nadał w "Grącze" 14 łanów niejakiemu Teodorykowi. Dokument z 1334 r. określa Kręcko już jako 
parafię. W latach 1416 - 1443 właścicielem Kręcka był Materna Budziszyn-Kręski. Na jego prośbę Władysław 
Warneńczyk w 1440 r. zezwolił na lokację miasta w Kręcku i nadał temu miastu prawo odbywania cotygodniowego 
targu i dorocznego jarmarku na św. Wawrzyńca. Z niewyjaśnionych przyczyn lokacja ta nie doszła do skutku. 
Następnie wieś należała do rodu Radlewicz-Kręskich, szlachty wyznania ewangelicko-augsburskiego. Rodzina ta w 
1553 r. założyła gminę i wybudowała kościół ewangelicki. Radlewiczowie sprzedali Kręcko w 1570 r. Jerzemu 
Dziembowskiemu, po którym dziedziczyli kolejno jego potomkowie. W rękach tej polskiej rodziny szlacheckiej 
wyznania protestanckiego wieś pozostawała do końca XVIII w. W drugiej połowie XIX w. Kręcko należało do Ericha 
von Tiedemanna, fundatora nowego kościoła ewangelickiego. W 1884 r. na terenie miejscowego majątku działała 
gorzelnia parowa; folwark o areale 936 ha specjalizował się w hodowli owiec. Na terenie majątku mieszkały 154 osoby 
(131 ewangelików i 23 katolików). Wieś liczyła 70 domów; zamieszkiwało w nich 450 osób (423 ewangelików i 27 
katolików). W 1888 r. w Kręcku znajdował się urząd stanu cywilnego oraz parafia ewangelicka. Według spisu z 15 maja 
1939 roku, wieś liczyła 440 osób. 
 
 1.3.6. Rogoziniec 
Rogoziniec jest wsią o metryce średniowiecznej, wzmiankowaną w źródłach po raz pierwszy w 1425 r., kiedy to 
Władysław Jagiełło zastawił ją Abrahamowi Zbąskiemu. Należącą do starostwa międzyrzeckiego królewszczyznę 
zastawiano i obciążano długami również w latach następnych (w 1431 r. zastawiono ją Piotrowi Ogance, a w 1458 r. 
Stanisławowi Zbąskiemu). W latach 60- i 70-tych XV w. dziedzicem Rogozińca był Wojciech Oganka. W 1513 r. 
Zygmunt I pozwolił opatowi paradyskiemu wykupić Rogoziniec od Stanisława Hińczy, stąd mylna tradycja, mówiąca 
pierwotnie o zakonnej własności wsi. 
W 1520 r. wieś przeszła w ręce Michała Bielawskiego. W 1546 r. król Zygmunt I uwolnił mieszkańców wsi od 
pańszczyzny. Pod koniec XVI w. areał uprawny wsi liczył 17 łanów; w osadzie znajdowało się 9 zagród oraz 1 zagrodnik 
wolny, 2 komorników z bydłem, 8 komorników bez bydła, i 7 chałupników. Z 1640 r. pochodzi informacja o istnieniu 
we wsi (po zachodniej stronie cmentarza) szkoły. W 1793 r. rząd pruski sprzedał przejęte dobra starościńskie - w tym 
i Rogoziniec - markizowi von Luchesini. Po 1871 r. - w ramach reparacji wojennych - na południe od Rogozińca Francuzi 
wybudowali koszary (ob. Technikum Leśne). W ostatniej ćwierci XIX w. w Rogozińcu nie było majątku ziemskiego. 
Wieś należała do powiatu międzyrzeckiego i liczyła 789 mieszkańców (742 ewangelików i 47 katolików). W 
miejscowości tej znajdował się przystanek kolejowy. 
Według spisu z dnia 17 maja 1939 r. wieś liczyła 761 mieszkańców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Władze gminy 
Burmistrz Zbąszynka  – Wiesław Czyczerski 
 
- Rada Miejska w Zbąszynku 
1. MAZUR Jan             - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku 
2. BUDYCH Andrzej  - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku 
3. BIELECKI Grzegorz 
4. BUDYCH Henryk 
5. FEDKO Tomasz 
6. GRACZYK Mariusz 
7. KACZMAREK Patrycja 
8. KUMKE Marcin 
9. MUSZYŃSKA Wioleta 
10. PIELICHOWSKI Jacek 
11. PYCH Marek 
12. RUCIOCH Agnieszka 
13. SZULC Maciej 
14. SZYMAŃSKI Łukasz 
15. WOŹNIAK Grzegorz 
 
1.5. Urząd Miejski 
- Burmistrz Zbąszynka    – Wiesław Czyczerski 
- Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy    – Jan Makarewicz  
- Skarbnik Gminy              – Aneta Nawracała          
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Barbara Niemiec- Kromska              
 
Referat Budżetu i Finansów: 
Kierownik referatu – Aneta Nawracała  
Stanowiska ds.  księgowości budżetowej  
Stanowisko ds. VAT i ZUS 
Stanowiska ds.  podatków i opłat 
Stanowisko ds. finansowo-księgowych i obsługi kasy 
 
Referat Oświaty: 
Kierownik referatu - Barbara Stasik 
Główny księgowy - Dorota Chłopowiec 
Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej i sprawozdawczości jednostek oświatowych 
Stanowiska ds. księgowości oświatowej i wynagrodzeń pracowniczych 
Stanowisko ds. księgowości oświatowej i materiałowej 
 
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych: 
Kierownik referatu, dowody osobiste – Barbara Niemiec - Kromska 
Stanowisko ds. ewidencji ludności, rejestr wyborców, punkt potwierdzania profilu zaufanego 
Stanowisko ds. obronnych i wojskowych, ochotnicze straże pożarne, zarządzanie kryzysowe 
 
Referat Infrastruktury Technicznej: 
Kierownik referatu - Hubert Cichy 
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg - z-ca kierownika 
Stanowisko ds. budownictwa 
Stanowisko ds. budownictwa i zamówień publicznych 
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy UE 
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska 
Stanowisko ds. zamówień publicznych 
 
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji: 
Kierownik referatu – Halina Kaczmarek 



Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami                   
Stanowisko ds. gospodarki lokalami                         
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej 
 
Referat Ogólno – Administracyjny: 
Kierownik referatu – Magdalena Tomaszewska  
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i organizacji - z-ca kierownika 
Stanowisko ds. kadr i organizacji  
Stanowisko ds. obsługi rady 
Informatyk 
Stanowisko ds. promocji, grafiki i multimediów 
Stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych 
 
Straż Miejska: 
Inspektor Straży Miejskiej 
 
1.6. Jednostki organizacyjne Gminy Zbąszynek 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku 
Kierownik – Katarzyna Rucioch 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku 
Kierownik – Marcin Minta 
 
Zbąszynecki Ośrodek Kultury 
Dyrektor – Malwina Kubicka 
 
Przedszkole Samorządowe w Zbąszynku; 
 
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku 
Kierownik – Piotr Mazur 
 
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp. 
Dyrektor – Małgorzata Gruchała 
 
Szkoła Podstawowa w Kosieczynie 
Dyrektor – Sławomir Matysik 
p.o. Dyrektora - Elżbieta Dzik 
p.o. Dyrektora - Ewa Heyduk 
 
Szkoła Podstawowa w Zbąszynku 
Dyrektor – Anna Szczesiak 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Dyrektor – Ewa Omelczuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DEMOGRAFIA GMINY 
2.1. Liczba i struktura ludności 

Miejscowości 
LICZBA  LUDNOŚCI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Boleń 34 34 33 33 33 33 

Bronikowo 95 100 100 99 94 90 

Chlastawa 154 154 161 157 149 147 

Dąbrówka Wielkopolska 1185 1168 1176 1168 1168 1148 

Depot 45 46 45 44 47 49 

Kosieczyn 871 883 886 885 877 867 

Kręcka Winnica 15 15 16 16 15 12 

Kręcko 300 305 305 304 302 300 

Nowy Gościniec 63 59 59 61 62 63 

Rogoziniec 430 425 432 431 412 421 

Samsonki 35 36 37 37 35 35 

Stradzewo 39 40 38 38 35 34 

Zbąszynek 5047 5037 4993 4972 4911 4908 

Ogółem: 8313 8302 8281 8245 8140 8107 

 
Liczba ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych na dzień 31.12.2019 r. 

 31.12.2019 

Kobiety Mężczyźni 

0-3 lat 172 183 

4-6 lat 130 143 

7-18 lat 510 520 

19-35 lat 966 959 

36-50 lat 843 876 

51-65 lat 832 767 

66-80 lat 556 412 

81-90 lat 142 68 

91 i więcej 23 5 

Razem: 
4174 3933 

8107 

 
Liczba urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Zbąszynek 

 Urodzenia Zgony Małżeństwa Rozwody 

2014 88 72 64 30 

2015 86 77 57 20 

2016 96 71 52 14 

2017 86 82 58 20 

2018 79 105 69 27 

2019 82 87 60 30 

 
2.2. Bezrobocie* 

Stan na koniec 
danego miesiąca  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba 
bezrobotnych 
Rok 2019 

96 96 85 81 76 93 90 78 80 79 84 82 

*) informacja uzyskana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 
 



3. BUDŻET GMINY ZBĄSZYNEK 
 
3.1. Stan finansów Gminy Zbąszynek 
Dochód na 1 mieszkańca w Gminie Zbąszynek w latach 2015 – 2019 
 

 
 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2015 - 2019 

 

 
 

 
 
 
 

4 358 zł 
4 861 zł 

5 454 zł 5 525 zł 

6 647 zł 

 -   zł

 1 000 zł

 2 000 zł

 3 000 zł

 4 000 zł

 5 000 zł

 6 000 zł

 7 000 zł

 8 000 zł

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Dochód na 1 mieszkańca w Gminie Zbąszynek

Dochód na 1
mieszkańca

Liniowy (Dochód na 1
mieszkańca )

36 091 497 zł 

39 926 968 zł 

44 555 249 zł 44 970 127 zł 

53 883 882 zł 

16 566 236 zł 
17 286 305 zł 

16 899 892 zł 
17 031 579 zł 

20 291 550 zł 

19 525 261 zł 

22 640 663 zł 27 655 356 zł 

27 938 548 zł 
33 592 332 zł 

 -   zł

 10 000 000 zł

 20 000 000 zł

 30 000 000 zł

 40 000 000 zł

 50 000 000 zł

 60 000 000 zł

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Wielkości w zł

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

 Dochody
ogółem

 Dochody
własne

 Dochody
pozostałe



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2015 - 2019 
 

 
 
 
Zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w latach 2015 - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

35 404 880 zł 

38 774 971 zł 

44 560 992 zł 

43 845 634 zł 

59 609 832 zł 

6 023 510 zł 
6 208 384 zł 

7 154 023 zł 5 363 976 zł 

17 509 316 zł 

29 381 370 zł 32 566 587 zł 

37 406 969 zł 
38 481 658 zł 42 100 516 zł 

 -   zł

 10 000 000 zł

 20 000 000 zł

 30 000 000 zł

 40 000 000 zł

 50 000 000 zł

 60 000 000 zł

 70 000 000 zł

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Wielkości w zł

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

 Wydatki
ogółem

 Wydatki
majątkowe

 Wydatki
bieżące

18 320 193 zł 

15 844 671 zł 

16 754 195 zł 

15 348 360 zł 

21 427 422 zł 

 -   zł

 5 000 000 zł

 10 000 000 zł

 15 000 000 zł

 20 000 000 zł

 25 000 000 zł

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Zadłużenie długoterminowe w latach 2015 - 2019

Zadłużenie
długoterminowe



3.2. Wykonanie budżetu Gminy Zbąszynek 
 
Wykonanie ogółem dochodów i wydatków za 2019 rok 

 
 
 
Wynik nadwyżka/ deficyt budżetu na przestrzeni lat 2015 - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -   zł

 10 000 000 zł

 20 000 000 zł

 30 000 000 zł

 40 000 000 zł

 50 000 000 zł

 60 000 000 zł

Dochody 53 883 882 zł Wydatki 59 609 832 zł

48 520 384 zł 
42 100 516 zł 

5 363 498 zł 17 509 316 zł 

Wykonane dochody i wydatki za 2019 rok

Majątkowe

Bieżące

686 617 zł 

1 574 076 zł 
-5 744 zł 

1 124 494 zł 

-5 725 950 zł 

-7 000 000 zł

-6 000 000 zł

-5 000 000 zł

-4 000 000 zł

-3 000 000 zł

-2 000 000 zł

-1 000 000 zł

 -   zł

 1 000 000 zł

 2 000 000 zł

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Nadwyżka / Deficyt budżetu

Nadwyżka
/ Deficyt
budżetu



Środki zewnętrzne pozyskane do budżetu Gminy Zbąszynek na realizację inwestycji gminnych  
w latach 2015 - 2019 
 

 
 
 
Dochody ze sprzedaży majątku Gminy Zbąszynek w latach 2014 – 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1805 980 zł 

1575 723 zł 

2403 744 zł 

1663 739 zł 

4273 734 zł 

 -   zł

 500 000 zł

 1000 000 zł

 1500 000 zł

 2000 000 zł
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 3000 000 zł

 3500 000 zł

 4000 000 zł

 4500 000 zł

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Środki zewnętrzne pozyskane do budżetu gminy na realilizację 
inwestycji

Środki
zewnętrzne
pozyskane
do budżetu
Gminy na
realizację
inwestycji

1 197 036 zł 

847 558 zł 

1 025 197 zł 

961 650 zł 

1 028 206 zł 

 -   zł

 200 000 zł

 400 000 zł

 600 000 zł

 800 000 zł

 1 000 000 zł

 1 200 000 zł

 1 400 000 zł

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy

Dochody ze
sprzedaży
majatku



3.3. Wykonanie wydatków majątkowych 
 
Wysokość wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do zakładanego planu na przestrzeni  
lat 2015 – 2019 

 
 
3.4 Wieloletnia prognoza finansowa 
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia w latach 2019 - 2032 

 

Rok 
Zadłużenie- 

Saldo wyjściowe 
 

Przychody z 
tytułu kredytów 

i pożyczek 
długoterminow

ych  

Spłata 
zadłużenia 

  

Zadłużenie- 
Saldo końcowe 

/ 

Koszy obsługi 
zadłużenia  
2019–2032 

wielk. 
szacowane 

1 2 3 4 5 6 

2019 15.348.853,30 zł 8.500.000,00 zł 2.421.431,30 zł 21.427.422,00 zł 424.582,58 zł 

2020 21.427.422,00 zł 7.500.000,00 zł 2.356.406,33 zł 26.571.015,67 zł 841.236,00 zł 

2021 26.571.015,67 zł 0,00 zł 2.105.996,19 zł 24.465.019,48 zł 837.901,00 zł 

2022 24.465.019,48 zł 0,00 zł 2.685.397,00 zł 21.779.622,48 zł 718.537,00 zł 

2023 21.779.622,48 zł 0,00 zł 3.185.397,00 zł 18.594.225,48 zł 599.173,00 zł 

2024 18.594.225,48 zł 0,00 zł 3.185.399,00 zł 15.408.826,48 zł 479.809,00 zł 

2025 15.408.826,48 zł 0,00 zł 2.526.554,48 zł 12.882.272,00 zł 383.505,00 zł 

2026 12.882.272,00 zł 0,00 zł 2.298.104,00 zł 10.584.168,00 zł 307.691,00 zł 

2027 10.584.168,00 zł 0,00 zł 2.298.168,00 zł 8.286.000,00 zł 231.875,00 zł 

2028 8.286.000,00 zł 0,00 zł 1.957.000,00 zł 6.329.000,00 zł 168.000,00 zł 

2029 6.329.000,00 zł 0,00 zł 1.957.000,00 zł 4.372.000,00 zł 104.125,00 zł 

2030 4.372.000,00 zł 0,00 zł 1.807.000,00 zł 2.565.000,00 zł 45.500,00 zł 

2031 2.565.000,00 zł 0,00 zł 1.707.000,00 zł 858.000,00 zł 35.000,00 zł 

2032 858.000,00 zł 0,00 zł 858.000,00 zł 0,00 zł 30.500,00 zł 

 

6 226 713 zł 6 444 469 zł 

7 857 148 zł 

5 622 286 zł 

17 531 854 zł 

6 023 509 zł 
6 208 384 zł 

7 154 023 zł 

5 363 976 zł 

17 509 316 zł 

 -   zł

 2 000 000 zł

 4 000 000 zł

 6 000 000 zł

 8 000 000 zł

 10 000 000 zł

 12 000 000 zł

 14 000 000 zł

 16 000 000 zł

 18 000 000 zł

 20 000 000 zł

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do zakład. planu

Plan

Wykonanie



3.5. Prognoza limitu zadłużenia na lata 2020 - 2032 (wzór z art.243) 
 

Lata 
objęte 
WPF 

Wskaźnik 
(R+O)/D (z 

uwzględnieniem 
spłaty 

zobowiązań w 
związku z 

wyłączeniami, 
lewa część 

wzoru) 

Maksymalny dopuszczalny poziom 
spałty zobowiązań (prawa strona 

wzoru) 
Stopień spełnienia relacji 

Średnia z art. 243 
ufp z 

uwzględnieniem 
wyłączeń (plan 3 

kw.) 

Średnia z art. 243 
ufp z 

uwzględnieniem 
wyłączeń 

(wykonanie) 

(3-2) (4-2) 

1 2 3 4 5 6 

2020 7,43% 17,61% 17,69% 10,18% 10,26% 

2021 6,86% 19,20% 19,29% 12,34% 12,43% 

2022 7,78% 21,67% 21,75% 13,89% 13,97% 

2023 8,48% 21,82% 21,82% 13,34% 13,34% 

2024 8,05% 21,80% 21,80% 13,75% 13,75% 

2025 6,27% 21,76% 21,76% 15,49% 15,49% 

2026 5,50% 21,11% 21,12% 15,61% 15,62% 

2027 5,24% 21,23% 21,23% 15,99% 15,99% 

2028 4,31% 21,22% 21,22% 16,91% 16,91% 

2029 4,10% 20,99% 20,99% 16,89% 16,89% 

2030 3,61% 20,78% 20,78% 17,17% 17,17% 

2031 3,33% 20,60% 20,60% 17,27% 17,27% 

2032 1,67% 20,46% 20,46% 18,79% 18,79% 

 
 
4. MIENIE KOMUNALNE 
4.1. Informacja ogólna 

Informacja o stanie mienia Gminy Zbąszynek sporządzona została na podstawie  art. 267 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zmianami)  i  zawiera informacje o:  

1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawach własności;  
2) posiadaniu innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności  

o  ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 
udziałach w spółkach, akcjach;  

3) zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1) i 2) od dnia 
złożenia poprzedniej informacji;  

4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
oraz z wykonywania posiadania;  

5) zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.  
  
Gmina Zbąszynek realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506  ze zmianami).   
Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest 

własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie 
innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

Informacje o wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu pochodzą  z ewidencji 
księgowej.  

Niniejsza informacja zawiera dane o wybranych składnikach majątku według stanu  na 
31.12.2019 r. i porównana została do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  

 
 
 
 



4. 2. Informacja ilościowa o składnikach mienia komunalnego  
Stan ilościowy wybranych składników mienia  

Lp.  Wyszczególnienie  
jedn. 
miary  

Stan na 
dzień 

31.12.2018r.  

Stan na 
dzień 

31.12.2019r.   

1  
   

Powierzchnia gminy   ha  9408 9408 

w tym nieruchomości gruntowe stanowiące własność 
Gminy Zbąszynek  

ha  
282 283 

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Zbąszynek 

ha 
6 5 

2  Długość sieci wodociągowej - rozdzielczej  km  38 38 

3  Długość sieci kanalizacyjnej - ogólnospławnej  km  49 49 

4 Oczyszczalnia ścieków  szt.  1 1 

5 Targowiska   szt.  1 1 

6 Długość dróg:           

 a)  gminnych  km  68 68 

 b)  powiatowych   km  42 42 

 c)  wojewódzkich  km  11 11 

 d)  krajowych  km  0 0 

7 Lasy komunalne   ha  6 2 

8 Cmentarze komunalne:       szt.  2 2 

9 Komunalne zbiorniki wodne  szt.  8 10 

10 Komunalne place zabaw  szt.   6 
11 

  

11 Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych  szt.  4 4 

12 Podmioty lecznicze, w tym:   szt.  2 2 

Przychodnie lekarskie szt. 2 2 

13 Gminne placówki oświatowe i opiekuńcze, w tym:    

 b)  Przedszkola:        

 -  ilość przedszkoli   szt.  4 4 

 -  liczba dzieci (ilość miejsc w przedszkolach)  miejsc  345 326 

 c)  Szkoły podstawowe:       

 -  ilość szkół  szt.  3 3 

 -  liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach)  miejsc  668 672 

 d) Gimnazja / od 2017r. Szkoła Podstawowa z      
      oddziałami klas gimnazjalnych  

  
   

 -  ilość szkół   szt.  1 0 



 -  liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach)  miejsc  69 0 

 e)  Szkoły ponadgimnazjalne:       

 -  ilość szkół   szt.  1 1 

 -  liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach)  Miejsc 355 473 

14  Liczba bibliotek:  

Siedziba główna szt. 1 1 

Filie szt. 0 0 

Punkty biblioteczne szt. 0 0  

15 

Gminne placówki kulturalne - Zbąszynecki Ośrodek 
Kultury 

szt.  1 1 

 Sale wiejskie szt. 4 4 

16   
    
     
   
       

Gminne placówki pomocy społecznej,  szt.  3 3 

W tym:    

Ośrodek Pomocy Społecznej  Szt. 1 1 

Ośrodek wsparcia dla osób starszych 
szt. 

1 1 

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych szt. 1 1 

17    
   
    
   
   
     
   
   
   
   
   
  

Miejskie urządzenia sportowe:     

boiska piłkarskie, w tym:  szt.  6 5 

- trawiaste  szt.  3 2 

- ORLIKI Szt. 3 3 

Wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią, w 
tym:  

Szt. 
2 2 

    - o nawierzchni trawiastej Szt. 2 2 

Korty tenisowe Szt. 1 1 

Sale sportowe przyszkolne  Szt. 5 5 

Stadion lekkoatletyczny z bieżnią i boiskiem trawiastym Szt. 1 1 

Tereny rekreacyjne (Jeziorko w Chlastawie) Szt. 1 1 

 
Wyjaśnienie zmian w stanie ilościowym składników mienia w porównaniu do stanu z roku 
poprzedzającego - ostatni rok obrotowy (2018):  
 

1. W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszeniu uległa ilość hektarów nieruchomości będących w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Zbąszynek  - podstawa  obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych gruntów   tj. Dz.U. 2018 poz. 1716 ze zmianami . 

2. Długość dróg gminnych nie uległa zmianie  w porównaniu z rokiem 2018 -  w informacji ubiegłorocznej   
omyłkowo wykazano ich długość – winno być podane 68 km a omyłkowo podano 63 km. 

3. Powierzchnia lasów komunalnych uległa zmniejszeniu  z uwagi na dokonaną sprzedaż 4 ha. 



4. Zwiększeniu uległa ilość komunalnych placów zabaw ze względu na powstałe siłownie plenerowe oraz 
doliczony plac zabaw na terenie  OSiR-u w Zbąszynku. 

5. W roku ubiegłym omyłkowo wykazano 6 sztuk miejskich urządzeń sportowych, a powinno być 5.  Aktualnie 
dokonano poprawki - stadion lekkoatletyczny z bieżnią  i  boiskiem trawiastym  obecnie wykazano jako jeden. 

 
4.3. Informacja o budynkach i mieszkaniach komunalnych   
Budynkami i lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, gospodarczymi, garażami oraz ogrodami 
przydomowymi  o pow. 4 ha administruje Samorządowy Zakład Usług Komunalnych. Dane liczbowe 
budynków i lokali według stanu na dzień 31.12.2019 r. w porównaniu ze stanem poprzednim 
przedstawia tabela poniżej. 

  

Rodzaj własności  

Ilość  
budynków 
mieszkaln

ych  

 
 

Ilość  
lokali 

mieszkaln
ych 

Ilość 
budynków 
niemieszka

lnych 
(w tym:  
budynki 

użytkowe  
budynki 

gospodarc
ze, 

garaże) 

 
 

Ilość 
budynków  
użytkowyc

h 

Ilość  
Mieszkań 

 w  
budynkach 
użytkowyc

h 

 
 

Ilość  
budynków  
gospodarc

zych 

 
 

Ilość 
garaży 

Razem  
W tym: 

2018  54 111 117 46 4 58 13 

2019  51 104 113 46 4 53 14 

Własność  
GMINY 100%  

2018  17 37 102 45 4 46 11 

2019  
  

14 33 101 45 4 44 13 

Współwłasno
ść GMINY  

2018  37 74 15 1 0 12 2 

2019  37 71 12 1 0 9 1 

  
Wyjaśnienie zmian w stanie ilościowym składników mienia w porównaniu do stanu z roku poprzedzającego: 

 W 2019 r.  nastąpiły zmiany ilościowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz  lokali mieszkalnych z 
uwagi na dokonane sprzedaże.  Szczegółowo zostało to opisane w części ”Obrót składnikami mienia 
komunalnego w 2019 r. pkt 2  - nieruchomości zbyte w drodze przetargów i w trybie bezprzetargowym – str.8  

 
Udziały Gminy w spółkach, akcjach  - Gmina nie posiada. 
 
Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego:   
 
W 2018 r.  na gruntach  stanowiących własność Gminy Zbąszynek, oznaczonych geodezyjnie działkami  
nr 125, 128, 116/1, 116/2, 104/1, 106, 118/3, 118/4, 118,5, 117/2, 117/3, 36/8, 114/1, 290/3, 72/1, 74  
w obrębie wsi Chlastawa ,  nr  668/2, 685  w obrębie wsi Kosieczyn i nr 7/5  w obrębie miasta Zbąszynek   
ustanowiono odpłatną służebność przesyłu na rzecz spółki  z o.o. ENEA  Operator  polegającą na prawie 
korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
relacji Babimost Zbąszynek  za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości  49 241,82 zł. 
 
W roku 2019  aktem notarialnym ustanowiono  ograniczone prawa rzeczowe na gruntach  stanowiących własność 
Gminy Zbąszynek -  działka  nr 103/1  położona w Chlastawie  w postaci służebności przesyłu polegające na prawie 
korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Babimost 
Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi na rzecz przedsiębiorcy ENEA Operator za jednorazowym 
wynagrodzeniem w wysokości 2 446 zł  oraz  na działce nr 915/14  w obrębie miasta Zbąszynek ustanowiono aktem 



notarialnym bezpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości. 
 
4.4. Powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych Gminy 

Lp.  Właściciele lub posiadacze  
Powierzchnia (ha)  

31.12.2018r. 31.12.2019 r.  

1  2  3  4  

1  Grunty prywatne  4208 4221 

2  Grunty Skarbu Państwa  4359 4348 

3  
Grunty gminy, powiatu, 
województwa  

370 361 

4  
Grunty kościołów i związków 
wyznaniowych  

56 56 

5  Grunty osób prawnych  377 384 

6 
Pow. wyrównawcza wg ewidencji 
gruntów i budynków  

38 38 

OGÓŁEM  9408 9408 

   
Zestawienie gruntów gminnych oddanych w dzierżawę i najem   

Lp.  
Grunty gminne oddane w dzierżawę 

i najem   

Rok 2018 Rok 2019 

grunt (ha)  grunt (ha)  

1  2  3  4  

1  Ogółem 8,5562 7,2437 

 
Wygasła umowa dzierżawy na działkę  104/1 o pow.0,51 ha w Chlastawie , którą następnie oddano w 
użyczenie OSP  Zbąszynek.    
Na wolne nieruchomości gruntowe zostały przeprowadzone przetargi i zawarto umowy dzierżawy.  
 
4.5. Obrót składnikami mienia komunalnego w 2019 r. 
 
1) Nieruchomości nabyte do zasobu gminy  
W 2019 r.  pod potrzebę realizacji zadań własnych Gmina nabyła  do zasobu mienia 15 nieruchomości: 
 
a) 10 działek  stanowiących drogi o pow. 2,7631 ha, z mocy prawa w drodze decyzji wojewody    (działka nr 103/1 
obręb Chlastawa i  dz.  561/4, 561/5, 561/6, 561/9,  607, 638, 727, 728, 731 obręb Kosieczyn;     
  
b)  2 działki  projektowane pod rozbudowę drogi gminnej nr 114/5  i  85/20  o pow. 0,0118 ha  w obrębie miasta 
Zbąszynek na podstawie decyzji Starosty Świebodzińskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przez 
gminę. 
 
c)   2 działki nabyte aktem notarialnym  z przeznaczeniem pod drogi oznaczone: od PGL Lasy Państwowe  dz. nr  120/3  
o pow. 0,0890 ha w obrębie wsi Rogoziniec od PGL Lasy Państwowe    i  dz. 26/7 o pow. 0,0942 ha  obręb miasta 
Zbąszynek od spółki z o.o. 
 



d)  1 działka nabyta aktem notarialnym  stanowiąca teren rekreacyjno-wypoczynkowy (strzelnica) nabyta od PGL Lasy 
Państwowe oznaczona nr dz.120/7 o pow. 2,0895 ha obręb Rogoziniec. 
   

L/p 

Rok 

Ilość 
nieruchomości 

nabytych do 
zasobu gminy 

Pow. w ha Wartość w zł 

1 
2018 4 0,2729  64 180,00 

2 
2019 15 5,0476 847 186,00 

 
2) Nieruchomości zbyte w drodze przetargów:    
a) sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w budynku mieszkalnym,  na 
działkach oznaczonych geodezyjnie nr 516 i 186/2  w Zbąszynku wraz z udziałem w częściach wspólnych – za cenę 
192 150 ,00 zł. 
b) sprzedaż 14 działek pod zabudowę garażową, oznaczonych geodezyjnie nr działek 779, 780, 781, 782, 783, 784, 
787, 788, 789, 811, 786, 602, 121/10, 915/13  w obrębie miasta Zbąszynek  o pow. ogólnej 321 m2  -   w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego za cenę  99 580,80 zł  w tym VAT. 
c) sprzedaż 2 działek pod zabudowę garażową,  oznaczonych nr 915/3  i 915/2   o pow. ogólnej  49 m2 w obrębie 
miasta  Zbąszynek  w drodze przetargu  ustnego ograniczonego za  cenę  21 131,40 zł w tym VAT. 
d) sprzedaż 1 działki  pod zabudowę stacją transformatorową oznaczonej działką nr 751 o pow.  72 m2 położonej w 
obrębie miasta Zbąszynek   w drodze przetargu za cenę 7 330,80 zł  w tym VAT. 
 

Lp. 

Rok 

Ilość 
sprzedanych 

nieruchomości 
w drodze 
przetargu 

Pow. w ha Wartość w zł 

1 
2018 28 1,72 1 079 521,50 

2 
2019 19    0,0857 320 193,00 

 
3) Nieruchomości zbyte w trybie bezprzetargowym  
a) sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 239/1000 części w Zbąszynku przy ul. W. Polskiego 
na rzecz najemcy  za cenę  44 815,00 zł przy uwzględnieniu 55 % bonifikaty;   
b) sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 2584/10000 części w Zbąszynku przy ul. Wojska 
Polskiego  na rzecz najemcy za cenę  40 227,00 zł  przy uwzględnieniu  67 % bonifikaty; 
c) sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 4826/10000 części w Dąbrówce Wielkopolskiej przy 
ul. Piastowskiej na rzecz najemcy za cenę 59 448,00 zł przy uwzględnieniu 64 % bonifikaty; 
d) sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  97/1000 części w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej  na 
rzecz najemcy za cenę 59 508,00 zł przy uwzględnieniu    63 % bonifikaty;   
e)   sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  97/1000 części w Zbąszynku przy ul. Gdańskiej za 
cenę  33 174,00 zł  przy uwzględnieniu 59% bonifikaty ; 
f)   sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  95/1000 części w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej  za 
cenę  52 940,00 zł  przy uwzględnieniu 59%  bonifikaty;  
g)  sprzedaż 2 budynków mieszkalnych w Kosieczynie na rzecz  dotychczasowych najemców przy 
uwzględnieniu ustalonych  bonifikat za łączną cenę 84 444,00 zł; 
h) sprzedaż  1 nieruchomości leśnej ( w drodze zamiany z  PGL- Nadleśnictwo Babimost) za cenę 
120 222,00 zł; 
i)  sprzedaż  5 nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia za cenę 
221 112,00 zł;     
      



Lp. 

Rok 

Ilość sprzedanych 
nieruchomości w 

trybie 
bezprzetargowym 

Pow. w ha Wartość w zł 

1 
2018 1 0,01 58 054,00 

2 
2019 14 4,5314 716 278,00 

 
4) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności: 
W roku 2018 brak przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  
 
W 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania  wieczystego  gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  tych nieruchomości  - na terenie Gminy 
Zbąszynek z mocy prawa  przekształcono 100 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. 
 
5) Ustanowienie ograniczonych praw  rzeczowych do nieruchomości: 
W 2018 r. ustanowiono  ograniczone prawo rzeczowe aktem notarialnym  na gruntach Gminy 
Zbąszynek, oznaczonych  działkami  nr   125, 128, 116/1, 116/2, 104/1, 106, 118/3, 118/4, 118,5, 
117/2, 117/3, 36/8, 114/1, 290/3, 72/1, 74 w obrębie wsi Chlastawa nr  668/2, 685 w obrębie wsi 
Kosieczyn i nr 7/5 w obrębie Zbąszynka   w  postaci służebności przesyłu   na przedsiębiorcy  Enea 
Operator Sp. Z o.o.  za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości  49.241,82 zł. 
 
W roku 2019  aktem notarialnym ustanowiono:  
a) ograniczone prawo rzeczowe  na działce gminnej 103/1 w Chlastawie  w postaci służebności 
przesyłu na rzecz przedsiębiorcy ENEA Operator za jednorazowym  wynagrodzeniem w wysokości 
2 446,47 zł.  
b) na działce nr 915/14 w Zbąszynku ustanowiono  bezpłatną służebność gruntową polegającą na 
prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości. 
 
6) Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami 
 

Lp. Z tytułu 
2018 r. 

w zł 
2019r. 

w zł 

 
1 

Opłata roczna za grunty Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym gminy Zbąszynek – działki 
209/1, 209/2, 209/5, 209/6,  211/10, 148/3, 21/16, 
211/12, 149, 129/4, 21/49, 21/96, 21/19 i 186/2 w 
Zbąszynku i 572/2 w Kosieczynie i 1349 w Dąbrówce 
Wlkp.  

 
 

17 014,16 

 
 

17 365,47 

 
2 

Roczny czynsz dzierżawny za grunt leśny 
przewidziany pod budowę ścieżki rowerowej 
Kosieczyn-Chlastawa (156/5, 156/4 w Kosieczynie i 
działki 37 w Chlastawie) 

 
1 648,54 

 
1 605,89 

3 Roczny czynsz dzierżawny za działki:  117  i 99/3 w 
Rogozińcu i  203 w Dąbrówce Wlkp.  

 
1 238,03 

 
1 410,36 

4 Opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z 
produkcji rolniczej działki 200/2 w Dąbrówce Wlkp. 

 
3 541,12 

 
3 541,12 

5 Roczna opłata z tytułu trwałego wyłączenia z 
produkcji rolniczej działki 67/2, 68/2, 68/1, 69, 283, 
284, 285 w Chlastawie (ścieżka rowerowa) 

 
2 148,86 

 
2 148,86 

6 Roczna opłata z tytułu trwałego wyłączenia z 
produkcji rolniczej działki 1033, 1024, 240/2, 233, 
229, 211, 210/2 w Dąbrówce Wlkp. (ścieżka 
rowerowa) 

 
2 356,39 

 
2 356,39 



7 Roczny czynsz dzierżawny za grunt leśny 
przeznaczony na wybudowanie i eksploatowanie 
przyłącza energetycznego do zasilania studni i 
terenów rekreacyjnych przy jeziorku Koźlarskim w 
Chlastawie (działka 33 i 34/9) 

 
267,97 

 
272,26 

8 Jednorazowa opłata za trwałe wyłączenie z produkcji 
gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze 
i nieleśne – pod budowę ścieżki rowerowej  na 
działce 156/5 w Kosieczynie 

   
 

0 

 
 

70 538,25 

9 Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny 
wyrąb drzewostanu w granicy działki nr 156/5 w  
Kosieczynie 

 
0 

 

 
6 201,80 

 

 
10. 

 
Roczna opłata za wyłączenie gruntu działki nr 156/5 
położonej w Kosieczynie z produkcji leśnej (opłaty 
roczne płatne przez 10lat)   

 
0 

 

 
7 053,83  

 
11. 

Roczna opłata za trwałe zajęcie gruntów pokrytych 
wodami – działka nr  333/1 w Kręcku   

 
0 

 
204,10 

12. Jednorazowa opłata na rzecz Skarbu Państwa za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu pod zabudowę mieszkaniową na własność za 
działki : 148/3, 149,  211/10  i 186/2 w Zbąszynku 

 
0 

 
1 239,80 

  
RAZEM 

 
28 215,07 

 
113 938,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII, POLITYK, PROGRAMÓW GMINY ZBĄSZYNEK 
  
5.1. Strategia Rozwoju Gminy Zbąszynek 
Rada Miejska w Zbąszynku uchwałą Nr LI/54/2010 z dnia 21 października 2010 roku przyjęła uchwałę w sprawie 
Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek do 2020 roku. Treść Strategii dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Zbąszynek, link: http://bip.zbaszynek.pl/system/obj/3467_zalacznik_strategia.pdf  
W programie pracy Rady Miejskiej jest coroczne sprawozdanie z realizacji zadań i celów określonych w Strategii. Za 
2019 rok sprawozdanie zostało przedstawione na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Na Sesji Rady Miejskiej  27 
stycznia br. prezentowany był materiał filmowy przedstawiający obrazowo sposób realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Zbąszynek.  
Film z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek za 2019 rok, link: https://youtu.be/D3cpK1H8L98  
  
5.2. Program Rewitalizacji Gminy Zbąszynek do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku" 
(Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XXVII/17/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.) „Program Rewitalizacji Gminy 
Zbąszynek do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku" jest dokumentem planistycznym zawierającym szereg działań 
rewitalizacyjnych podejmowanych w oparciu o wspólną, zintegrowaną i zrównoważoną strategię, mającą na celu 
ograniczenie wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych, przestrzennych oraz społecznych na 
określonym obszarze Gminy Zbąszynek. Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania kompleksowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia łączące kwestie społeczne, 
ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i 
prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji. Dlatego też planowane 
działania podejmowane w ramach Programu, oprócz aspektów ekonomicznych, przyczynić się mają do odbudowy 
więzi społecznych na obszarach problemowych i przywrócenie ładu przestrzennego. Głównym celem rewitalizacji 
Gminy Zbąszynek jest podniesienie estetyki, ożywienie społeczne wyodrębnionych obszarów, stworzenie warunków 
do jego rozwoju i marginalizacji negatywnych zjawisk społecznych oraz poprawa jakości życia mieszkańców w 
aspekcie infrastrukturalnym, społecznym, gospodarczym. „Program Rewitalizacji Gminy Zbąszynek do roku 2020, z 
perspektywą do 2030 roku" stanowi również podstawę ubiegania się o środki min. RPO Lubuskie 2020. 
W zakresie opisanych w Planie Rewitalizacji Gminy Zbąszynek przedsięwzięć podstawowych w 2019r .: 
- kontynuowano działalność Domu Dziennego Senior + oraz współpracę z organizacjami pożytku publicznego z zakresu 
działalności na rzecz osób  w wieku emerytalnym, 
- rozpoczęto prace związane z budową schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku, 
- wykonano dokumentację projektową termomodernizacji Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku wraz z 
przebudową na cele utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, 
- kontynuowano prace związane z budową hali sportowej w Zbąszynku. 
 
5.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
(Uchwała Nr XIX/41/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do 
realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbąszynek do roku 2020”). 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbąszynek jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań 
zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji gazów cieplarnianych, 
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy 
jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej wpływa na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Zbąszynek poprzez 
kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury 
drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. 
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwia ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu 
Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 
W ramach niniejszego PGN w 2019 r. realizowano następujące zadania : 
- rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy w ramach Zintegrowanego programu rozbudowy ścieżek 
w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek ( cztery odcinki),  
- kontynuowano rozpoczętą w 2018 r. inwestycję modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku wraz z 
jej zasilaniem energią pochodzącą z OZE (panele fotowoltaiczne), 
- kontynuowano budowę hali sportowej w Zbąszynku ze wspomaganiem zasilania obiektu  fotowoltaiką.  
 
 
 

http://bip.zbaszynek.pl/system/obj/3467_zalacznik_strategia.pdf
https://youtu.be/D3cpK1H8L98


5.4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr VI/16/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Zbąszynek w 2019 roku, link do uchwały:  
https://bip.zbaszynek.pl/system/obj/11967_Uchwala_Nr_VI_16_2019.pdf  
W ramach programu podejmowano działania związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt, odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt oraz 
usypianiem ślepych miotów, znakowaniem elektronicznym psów, opieką nad wolno żyjącymi kotami, zapewnienie 
miejsc w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Koszty realizacji programu wyniosły: 10 668 zł.  
 
5.5. Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 
W ramach programu w 2019 roku unieszkodliwiono 25,6 Mg (1 765,1 m2 ) wyrobów zawierających azbest, z tego: 
- z demontażem 15,66 Mg (1079,8 m2) – 9 posesji, 
- bez demontażu 9.94 Mg (685,3 m2) – 10 posesji. 
Wartość zadania w roku 2019 to 13 714,51 zł. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (kwota: 12 698,62 zł). 
 
5.6. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ZBĄSZYNEK NA LATA 2020 – 2023 
Misja Programu: 
Utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej bądź jego powrót do rodziny jest celem priorytetowym, dlatego praca z 
rodziną powinna być rozpatrywana z perspektywy potrzeb dziecka. 
 Cel główny Programu: 
Realizowanie na poziomie lokalnym zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wspierania rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
 Cele szczegółowe Programu: 
1. Objęcie kompleksowym wsparciem rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; 
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka; 
3. Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-
wychowawcze; 
4. Promowanie „zdrowej rodziny” - przeciwdziałaniem marginalizacji rodzin dysfunkcyjnych,  sprzyjające  ich 
prawidłowemu rozwojowi. 
W 2019 roku prowadzono następujące działania zmierzające do realizacji celów programu: 
1) Wsparciem asystenta rodziny objęto 18 rodzin  mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych; w rodzinach tych wychowywanych jest 47  dzieci; koszty realizacji zadania  59 340, 37 zł, z 
tego 16 758, 00 zł ze środków budżetu państwa, 

2) Udzielono 209 porad specjalistycznych (prawnych, psychologicznych, socjalnych) w gminnych instytucjach 
samorządowych realizujących zadania na zlecenie gminy,     

3) W ramach pomocy społecznej przeprowadzono 2 interwencje kryzysowe,   
4) Przeszkolono 16 osób zaangażowanych w działania na rzecz dzieci i rodziny,  
5) 145 rodzin skorzystało z pomocy społecznej, w tym  114 rodzin z bezradnością opiekuńczo- wychowawczą, 14 

rodzin niepełnych, 4 rodziny wielodzietne,  
6) W 15 rodzinach prowadzona była procedura Niebieskiej Karty,    
7) Z pomocy w formie posiłków w szkołach i w  przedszkolach  korzystało 83  dzieci, 
8) Nie prowadzono w gminie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 
9) W pieczy  zastępczej  przebywało  sześcioro dzieci, za które gmina ponosiła koszty, 
10) W placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdowało się jedno dziecko.  
11) Jedno dziecko powróciło z systemu pieczy zastępczej do rodziny naturalnej,   
12) Jedna osoba usamodzielniła się i opuściła dom dziecka, 
13) Na koszty utrzymania 6 dzieci w systemie pieczy zastępczej  wydano 21 181, 59 zł, 
14) Na koszt pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w tym w Domu Dziecka wydano – 5 571, 

58 zł, 
15) Na pomoc skierowaną do rodzin wychowujących dzieci w formie posiłku w szkole i opłat za posiłki w 

przedszkolu, dla 83 dzieci poniesiono koszty w wys. 58 791 zł,   
Sprawdzano zasadność i celowość  wykorzystania środków pieniężnych przyznanych w ramach pomocy społecznej i 
świadczenia wychowawczego 500 +  w 18 rodzinach wychowujących dzieci (asystent rodziny). 
 



5.7. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W 
GMINIE ZBĄSZYNEK NA LATA 2019 – 2025 
 
Misja Programu:  Dążenie do złagodzenia problemu przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności 
interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc. 
 
Cel strategiczny: Zmniejszenie skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz zintensyfikowanie skuteczności 
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Cele szczegółowe oraz zadania programu mają charakter profilaktyczny (promowanie, propagowanie zachowań 
alternatywnych wobec przemocy), edukacyjny (upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych 
skutków, kształtowanie właściwych postaw, w tym braku akceptacji dla przemocy), pomocowy (specjalistyczne 
poradnictwo, działania terapeutyczne, korekcyjno-edukacyjne, informowanie o możliwościach i miejscach uzyskania 
pomocy) oraz wspierający (wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, wzmacnianie i aktywizowanie 
instytucji i organizacji, rozwój instytucjonalny, współpraca i wymiana doświadczeń). Program określa działania 
ukierunkowane na ochronę ofiar przemocy w rodzinie oraz korygowanie agresywnych zachowań sprawców przemocy 
domowej. 
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w tym: 

1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie; 

2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 
poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w 
rodzinach zagrożonych przemocą; 

3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych1. 

Gminnymi podmiotami gromadzącymi dane mogące służyć do ustalenia diagnozy zjawiska przemocy domowej i 
jednocześnie stanowiące zasoby gminy są: 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny; 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej; 

3. Dzienny Dom „Senior-Wigor”; 

4. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świebodzinie; 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku; 

6. Placówki oświatowo–wychowawcze w Gminie Zbąszynek (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły 
średnie); 

7. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie; 

8. Powiatowa Komenda Policji w Świebodzinie; 

9. Przedstawiciele jednostek opieki zdrowotnej w Gminie Zbąszynek; 

10. Organizacje pozarządowe. 
 
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
* W 2019 roku GZI realizował  15  procedur Niebieskiej Karty, z tego 12 NK wpłynęło do Przewodniczącego GZI  w 
2019 roku, wszystkie założone przez Policję, 3 procedury  NK to kontynuacja rozpoczętych działań pomocowych w 
2018 roku; 3 procedury NK zostały zakończone w 2019 roku w związku z uzasadnionym przypuszczeniem ustania 
przemocy w rodzinie.  
Odbyły się 4 posiedzenia całego składu GZI  (Zespół zbiera się raz na kwartał), a Grupy Robocze Zespołu zbierały się 
49 razy w roku, aby realizować plany pomocy i wsparcia dla osób doświadczających przemocy celem wyeliminowania 
tego zjawiska. Do realizacji procedury każdej Niebieskiej Karty powoływana jest nowa Grupa Robocza. 
W 10 przypadkach realizowanych procedur do przemocy w rodzinie dochodziło w sytuacji, kiedy sprawca był pod 
wpływem alkoholu; w 6 z tych rodzin były wychowywane małoletnie dzieci; w 3 przypadkach prokurator wydał 
postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia przez sprawcę lokalu 
mieszkalnego zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną.  
* Z poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeutycznego skorzystały 24 osoby. 

                                                           
1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 6 pkt 2 



* Zorganizowano 2 szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z których 
razem skorzystało 26 osób. 
*Prowadzona była współpraca z mediami w kwestii publikowania materiałów dotyczących zagadnienia przemocy w 
rodzinie i jej przeciwdziałania; materiały zamieszczane były na bieżąco w gablocie informacyjnej przed OPS oraz 
publikowane były w prasie lokalnej i Zbąszyneckim Kwartalniku.  
 
5.8. PROGRAM WSPARCIA I AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH W GMINIE ZBASZYNEK NA LATA 2017 - 2020 
  
Misja Programu 
Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, 
wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów. 
 
Obszar I: Zdrowie i profilaktyka zdrowotna 
Cel strategiczny: Tworzenie optymalnych warunków ukierunkowanych na utrzymanie i poprawę zdrowia seniorów. 
Cele szczegółowe:  

1. Podnoszenie jakości i dostępności do usług medycznych i rehabilitacyjnych; 
2. Utrzymanie sprawności fizycznej, psychicznej i zdrowotnej  seniorów. 

Obszar II: System wsparcia – infrastruktura i usługi socjalne 
Cel strategiczny: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu. 
Cele szczegółowe:  

1. Wsparcie osób starszych w  środowisku zamieszkania; 
2. Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi niemogącymi samodzielnie funkcjonować w swoim 

środowisku; 
3. Rozwój systemu informacji i poradnictwa; 
4. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji usług świadczonych na rzecz osób starszych. 

Obszar III: Aktywność i udział w życiu społecznym seniorów 
Cel strategiczny: Rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej osób starszych. 
Cele szczegółowe: 

1. Wzrost aktywności osób starszych w życiu społecznym; 
2. Wzrost aktywności osób starszych w życiu kulturalnym; 
3. Promocja aktywności osób starszych. 

Obszar IV: Integracja międzypokoleniowa 
Cel strategiczny: Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej; 
Cel szczegółowy: Promowanie i wzmocnienie solidarności między pokoleniami. 

 
DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW W 2019 ROKU 

1. Realizacja  projektu pn. „Nieśmiertelniki dla mieszkańców Gminy Zbąszynek”. Projekt  skierowany jest do 
wszystkich mieszkańców Gminy Zbąszynek w szczególności do osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale 
chorych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w społeczności lokalnej oraz usprawnienia pracy służb 
ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Nieśmiertelniki mają formę opaski z imieniem i nazwiskiem oraz 
numerem telefonu kontaktowego. Do dnia dzisiejszego wydane zostały 228 opasek. 

2. Realizacja  programu pn. „Zbąszynecka Karta Seniora”. Program  skierowany jest do osób starszych w wieku 
65+ zamieszkałych na terenie  Gminy Zbąszynek. Do dnia dzisiejszego wydaliśmy 647 kart, 22 partnerów z 
terenu naszej Gminy oferuje zniżki na towary i usługi w ramach w/w programu. 

3. Realizacja programu „Koperta Życia” - inicjatywa, która w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji pozwoliła 
już niejednokrotnie służbom medycznym i ratowniczym uratować  niejedno ludzkie życie.  

4. Realizacja programu „Domowe S.O.S”-  usuwanie drobnych usterek domowych, program kierowany jest do 
osób w  wieku 70+, zwłaszcza samotnych, którzy nie potrafią poradzić sobie z wykonaniem podstawowych 
czynności technicznych tj. wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu, spłuczki i 
podobne drobne naprawy niewymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień np. 
gazowych, hydraulicznych itp. 

5. Realizacja „Programu rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców Gminy Zbąszynek 
na lata 2017 -2018” oraz na lata 2019-2020 oferujący bezpłatne zabiegi i zajęcia fizjoterapeutyczne dla 
seniorów. Do udziału w projekcie uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Zbąszynek powyżej 60 roku życia, 
który uzyska skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakwalifikuje się 
na określoną formę zajęć/zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych. Zajęcia prowadzi p. 
Ewa Gardaszewska – Małecka, z tej formy wsparcia w okresie sprawozdawczym skorzystało 27 osób. 



6. Działalność  Rady Seniorów Gminy Zbąszynek.  W 2019 roku odbyły się dwa spotkania Rady Seniorów oraz pięć 
posiedzeń Zarządu RS. Obsługę techniczną i merytoryczną Rady Seniorów zapewnia OPS w Zbąszynku. 

7. Organizacja obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora, które trwało od 7 do 18 października 2019 r. W ramach 
święta zorganizowanych było szereg różnorodnych imprez dla seniorów m.in. wieczór poetycki, recital aktorki 
Lidii Stanisławskiej, występy lokalnych zespołów seniorskich z koncertem zespołu „Vitre Moi”, zajęcia sportowe 
dla seniorów, spotkanie przedstawicieli zbąszyneckich organizacji senioralnych z Burmistrzem Zbąszynka, „Biały 
dzień” – badania profilaktyczne dla seniorów, Turniej Chińczyka, spotkanie z podróżnikiem – podróż do 
Stambułu, spotkanie z kabaretami w Dąbrówce Wlkp., msza św. w intencji zbąszyneckich seniorów, 
potańcówka dla  seniorów. Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach dostępne były  na stronie 
internetowej Gminy,  DDS-W, ZOK, ZUTW i OSIR oraz w Zbąszyneckim Kwartalniku. 

8. W Gminie Zbąszynek w ramach prowadzonej aktywnej polityki  senioralnej wspierane są następujące 
organizacje skupiające seniorów: Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Zawodowy Emerytów i 
Rencistów Kolejowych,  Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Świebodziński Związek Kresowian Koło 
Terenowe Kosieczyn, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Zbąszynek.  

Realizacja projektu POPC 3.1 „Obywatel cyfrowej przyszłości – wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze 
kompetencji cyfrowych w woj. lubuskim”; projekt realizowany we współpracy z Fundacją na rzecz rozwoju edukacji 
w Polsce EDUKACJA BEZ BARIER  Warszawa; w projekcie uczestniczyło 20 seniorów z Gminy Zbąszynek w wieku 65+. 
Zajęcia z seniorami  prowadził Pan Kazimierz Bałut. Tematyka szkolenia obejmowała: zagadnienia związane z 
obsługą tabletu, korzystanie z usług internetowych takich jak np. bankowość elektroniczna, zakupy internetowe, 
kontakty z urzędami online, korzystanie z narzędzi takich jak aparat cyfrowy, drukarka, komunikator internetowy, 
informacje o zasadach bezpieczeństwa w sieci itp. 
 
5.9. WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 
NA LATA 2014-2020 

 
Celem programu jest wyeliminowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Gminy Zbąszynek w szczególności pochodzących z rodzin o niskich dochodach lub przeżywających sytuacje kryzysowe.  
Program jest elementem polityki społecznej Gminy w zakresie:  

- poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, 
- poprawy stanu zdrowia mieszkańców Gminy, w szczególności dzieci i młodzieży;  
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych w różnych kategoriach wiekowych 
- wsparcia osób starszych,  chorych  i niepełnosprawnych. 

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM  
Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Przy realizacji programu OPS współpracuje z:     

- samorządem lokalnym, 
- szkołami podstawowymi, 
- szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne, do których uczęszczają dzieci i 

młodzież z terenu Gminy Zbąszynek, 
- podmiotami prowadzącymi przedszkola niepubliczne,  
- podmiotami prowadzącymi placówki żywieniowe na terenie Gminy. 

 
MONITORING PROGRAMU  
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja będąca elementem składowym rozliczenia 
realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 
2013 r. Nr 221, poz. 1024).  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku sprawował w 2019 roku bieżącą kontrolę nad prawidłowością wykonywania 
zadań przez poszczególne podmioty zaangażowane w realizację programu poprzez: 
* sprawdzanie ilości i jakości wydawanych posiłków, przestrzegania zasad higieny przy wydawaniu posiłków, poziomu 
zadowolenia osób ze spożywanych posiłków itp. Sprawy związane z kontrolą realizacji dożywiana dokumentowane 
były w formie protokołu z kontroli i przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku. 
- Liczba podmiotów poddanych kontroli w 2019 roku  - 4 szkoły, 
- Liczba protokołów z przeprowadzonej kontroli –  6.  
 
 
 
 



5.10. Program karta dużej rodziny 
Gmina realizuje zadanie zlecone, którem jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Tabela przedstawia 
ilość rodzin wielodzietnych posiadających karty i ilość dzieci w tych rodzinach: 
przyznanych kart od początku działania programu oraz przyznanych w 2019 r. 
 

Liczba rodzin posiadających co najmniej 1 kartę  Liczba rodziców, którzy kiedykolwiek mieli 
trójkę dzieci 

tradycyjną elektroniczną tradycyjną elektroniczną 

271 109 166 85 

 
Liczba osób, którym 

przyznano karty 
 

Liczba rodziców, 
małżonków, którym 

przyznano kartę 

W tym rodziców, którzy 
kiedykolwiek 3 dzieci 

Liczba dzieci, którym 
przyznano karty 

tradycyjną elektroniczną tradycyjną elektroniczną tradycyjną elektroniczną tradycyjną elektroniczną 

823 254 491 185 266 141 332 69 

 
Gmina realizuje program pt. „Gmina Zbąszynek – Rodzina na 5 plus”. W ramach programu rodzina mająca na 
utrzymaniu troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub uczące się do 25 roku życia mogą na wniosek otrzymać 
Zbąszynecką Kartę „Rodzina na 5 plus”. 

Wydane karty łącznie Karty wydane rodzicom 

563 240 

 
5.11. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem 
narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków należy do zadań własnych gminy 
i są one określone w ustawie z dnia  26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 852). 

Gmina Zbąszynek realizowała zadania wynikające z wyżej cytowanych ustaw w oparciu o Uchwałę Nr 
III/19/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zbąszynek na rok 
2019. 
 
I. Zadania wynikające z ww. Programu realizowane były przez:      

1) Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień Alinę Jagaciak powołaną Zarządzeniem  Nr 43/2013 
2) Burmistrza Zbąszynka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień,  
3) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku powołaną Zarządzeniem Nr 42/2013 

Burmistrza Zbąszynka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zbąszynku w składzie: Jagaciak Alina – przewodnicząca, Kłos Danuta – sekretarz, Liman Jan, 
Olejniczak Alicja i Rucioch Katarzyna – członkowie, a od 11 lipca 2019 r. w miejsce Danuty Kłos członkiem 
Komisji został Pan Dariusz Kowalski, a sekretarzem Pani Katarzyna Rucioch,  

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, 
5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, 
6) Zbąszynecki Ośrodek Kultury, 
7) placówki oświatowe, 
8) organizacje pozarządowe i sołectwa. 

 
II. Rynek napojów alkoholowych – stan na 31.12.2019 r.. 
Po zmianie w 2018 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zasady gospodarowania 
rynkiem alkoholowym na terenie Gminy Zbąszynek regulują: 
1. Uchwała NR XLI/37/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek (Dz. Urz. Woj. Lub. z 30 maja 
2018 r. poz. 1324), 



1) Rada Miejska w Zbąszynku ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 72 zezwolenia z tego działało: 

a) 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na 
piwo, 

b) 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c) 18 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu. 
Ogółem z limitu 72 zezwoleń funkcjonowały 53 zezwolenia, pozostało do wykorzystania 19 zezwoleń. Sprzedaż 
napojów prowadzona była w 19 punktach. 
2) Rada Miejska w Zbąszynku ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 32 zezwolenia z tego działało: 
a) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, 
b) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
c) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

Ogółem z limitu 32 zezwoleń funkcjonowało 16 zezwoleń, pozostało do wykorzystania 16 zezwoleń. Sprzedaż 
prowadzona była w 7 punktach. 

2. Uchwała Nr XLI/39/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie 
Gminy Zbąszynek ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Lub. z 30 maja 2018 r., poz. 1326), 
Na terenie Gminy Zbąszynek wprowadzono ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w przedziale czasowym między godziną 2300 a 500 z 
wyjątkiem Sołectw Rogoziniec i Chlastawa, gdzie ograniczenia sprzedaży nie obowiązują. 

3. Uchwała Nr XLIII/66/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1996). 
Rada Miejska w Zbąszynku oprócz obiektów chronionych wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za obiekty chronione uznała przedszkola, kościoły i placówki 
zdrowia. Napoje alkoholowe mogą być sprzedawane w punktach usytuowanych w odległości nie mniejszej niż 
50 m od obiektów chronionych.  

4. Wydano 38 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
5. Wartość alkoholu sprzedanego na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 r. (na podstawie oświadczeń złożonych przez 

przedsiębiorców)  wynosiła – 9 887 173,44 zł, w tym:  
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa – 5 143 076,61 zł, 
b) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 511 775,21 zł, 
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu  - 4 232 321,62 zł.  

1. Wartość sprzedanego alkoholu na jednego statystycznego obywatela w Gminie Zbąszynek wynosiła w:  2019 r. – 
1 219,58 zł, 2018 r. – 1 153,43 zł, 2017 r. – 1 046,21 zł, 2016 r. - 906,38 zł, 2015 r. - 849,87 zł, 2014 r. - 786,12 zł,  
w 2013 r., - 881,33 zł, w 2008 r. - 712,00 zł, w 2007 r. - 575,14 zł. 

2. Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne – 26 punktów)  przypadało w: 
2019 r. – 312 osób, 2018 r. – 313 osób, 2017 r. – 304 osoby,  
2016 r. – 319 osób, 2015 r. - 319 osób, 2014 r. - 308 osób,  w 2013 r. - 278 osób, 2007 r. - 270 osób.  

3. W 2019 r. od przedsiębiorców z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wpłynęła do kasy Gminy kwota w wysokości 199 281,50 zł, w 2018 r. -180 132,34 zł, w 2017 r. - 174 611,70 zł, w 
2016 r. - 161 408,28 zł, w 2015 r. - 156 436,31 zł, w 2014 r. - 147 685,85, w 2013 r. - 146 865,33 zł, w 2010 r. - 
152 023,44 zł, a w 2007 r. - 112 515,50 zł.      

 
 W budżecie Gminy na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 177 000,00 zł; na 
przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano kwotę w wysokości 23 000,00 zł. Łącznie 200 000,00 zł. 
 

Na realizację Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Zbąszynek na rok 2019 wydatkowano  200 000,00 zł. 

 
III. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii. 
1. Kwotę 200 000,00 zł wydatkowano na niżej wyszczególnione zadania: 



1) 15 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
poprzez przyjęcia do Izby Wytrzeźwień w Raculi osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Miasta i Gminy 
Zbąszynek. Na terenie Miasta i Gminy Zbąszynek do wytrzeźwienia doprowadzono 59 osób - 53 mężczyzn i 6 
kobiet. Kwota wystawionych rachunków wynosi 18 202,37 zł, wpłaty od pacjentów wyniosły 5 299,22 zł. Z 
dotacji 15 000,00 zł (18 202,37 zł – 5 299,22 zł = 12 903,15) wykorzystano kwotę 12 903,15 zł pozostała kwota 
w wysokości 2 096,85 zł została zwrócona na konto Gminy w 2020 r. Koszt pobytu jednego pacjenta wynosił do 
3 lutego 2019 r. - 304,14 zł, a od 4 lutego 2019 r. koszt wynosił - 309,01 zł. Pierwszy raz do IW przywieziono 36 
osób, drugi raz 6 osób, trzeci raz 2 osoby, i więcej jedną osobę. Wszystkie osoby były pełnoletnie. 

        Wszystkich zatrzymań i doprowadzeń do Izby Wytrzeźwień w Raculi dokonała Policja. 
 

2) 38 688,00 zł wydatkowano na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 
a) Funkcjonowały punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Punkty działały w 

siedzibie GKRPA. W punktach konsultacyjnych pracowało 3 terapeutów i czynne były: jeden raz w 
tygodniu przez 4 godziny i każdy ostatni poniedziałek miesiąca dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych przez 3 godziny. Udzielono łącznie około 250 porad, 50 osobom,   

b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku odbyła 12 posiedzeń. Stałe 
posiedzenia odbywały się raz w miesiącu w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od godz. 1730 – 
1900 - frekwencja wyniosła 93,3 %. Siedziba Komisji znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Zbąszynku. Rozpatrzono 25 spraw dotyczących uzależnienia od alkoholu, przeprowadzono około 50 
rozmów motywujących do zaprzestania picia i podjęcia leczenia, w ciągu roku wpłynęło 10 nowych 
wniosków, na badania stopnia uzależnienia do biegłego skierowano 7 osoby, do sądu o zobowiązanie do 
podjęcia leczenia skierowano 5 wniosków. Komisja pozytywnie zaopiniowała 2 wnioski o wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była w stałej współpracy z grupami: AA i Al-
Anon poprzez zapewnienie grupom konsultacji terapeutów, kierowanie do nich osób potrzebujących 
pomocy w zakresie uzależnień, 

d) W Zbąszyneckim Kwartalniku ukazywały się informacje o chorobie alkoholowej, szkodliwości picia 
alkoholu, szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych oraz informacje o miejscach na terenie 
Gminy, w których można uzyskać profesjonalną pomoc, 

e) Zakupiono materiały informacyjne i edukacyjne do szkół, które rozprowadzano w miejscach publicznych, 
szkołach i przychodniach,  

f) Do dyspozycji wszystkich potrzebujących dostępna była bezpłatna pomoc prawna – w Ośrodku Pomocy 
Społecznej i Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, 

g) Finansowano zatrudnienie pracownika utrzymującego czystość w pomieszczeniach GKRPA, 
h) Finansowano udział w szkoleniu dotyczącym przemocy w rodzinie – Superwizja grupowa dla osób 

pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

3) 36 776,00 zł wydatkowano na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:  

i) W ramach realizacji tego zadania oprócz miejsc pomocy wymienionych w punkcie b) niniejszej informacji, 
na terenie Gminy Zbąszynek można było uzyskać pomoc w zakresie: informacje o sposobach i miejscach 
leczenia choroby alkoholowej i innych uzależnieniach, poradnictwa dla rodzin z problemami dotyczącymi 
uzależnienia, motywacji do leczenia - w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz w grupach samopomocowych, 

j) Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  brała udział w pracach grup 
roboczych i posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, gdzie na bieżąco z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku i dzielnicowymi opracowywano plan pomocy dla rodziny lub 
osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i problemami alkoholowymi,     

k) W siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonował punkt 
konsultacyjny, w którym porad udzielał psycholog; udzielono około 340 porad, 45 osobom. Punkt był 
czynny raz w tygodniu przez 3 godziny, 

l) W szkołach: w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu i Szkole Podstawowej w Zbąszynku funkcjonowały 
punkty konsultacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz rodziców prowadzone przez 
terapeutę uzależnień od środków psychoaktywnych. Terapeuta udzielił około 300 porad 50 osobom. W 
Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu i we wszystkich Szkołach Podstawowych w Gminie dyżury pełnił 
psycholog. Udzielono około 150 porad, 60 osobom,   



m) W ramach akcji letniej zorganizowano wyjazd na półkolonie w Zbąszyniu. Udział w wypoczynku wzięło w 
dwóch 7-dniowych turnusach 83 dzieci. Rodzice płacili za wyżywienie, Gmina pokrywała koszy transportu 
i wynagrodzenia opiekunów. Łącznie był to koszt 8 200,00 zł.  
 

4) 58 236,00 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i 
socjoterapeutycznych:  

a) Szkoły były głównymi ośrodkami, gdzie prowadzone były działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 
W szkołach realizowane były między innymi: 

 W Szkole Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie – 30 dzieci wyjechało na 7 dni do Wisły  na 
obóz sportowo – profilaktyczny. Realizowano autorski program profilaktyczny pedagoga szkolnego 
„Jestem kumplem, nie dokuczam”. Szkoła uczestniczyła w programie Zachowaj Trzeźwy Umył na 
temat „Chce mi się Chcieć” i „Przemoc Boli”, 

 W Szkole Podstawowej im. Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej prowadzono zajęcia z zakresu olimpiady 
zdrowia; młodzież uczestniczyła w programie Zachowaj Trzeźwy Umył na temat „Chce mi się Chcieć”,  

 W Szkole Podstawowej w Zbąszynku zrealizowano program profilaktyczny pt. „Poskromienie 
nieznośnego smoka”, „W krainie bajtów”, „Wyjść poza schemat”. Młodzież uczestniczyła w programie 
Zachowaj Trzeźwy Umył na temat „Chce mi się Chcieć” i „Przemoc Boli”, 

 W Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu zorganizowano koncert profilaktyczny „Możesz tylko stracić” 
oraz warsztaty dla młodzieży na temat uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, fecebooka: 
agresji rówieśniczej, trudnych emocji, profilaktyki uzależnień od dopalaczy, alkoholu, papierosów i 
narkotyków, 

 W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku zrealizowano program 
rekomendowany pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” oraz koncert profilaktyczny na temat 
„pułapki uzależnień od środków psychoaktywnych”, 

b) Zakupiono nagrody na konkurs wiedzy o HIV/AIDS organizowany dla uczniów starszych klas szkół 
podstawowych, 

c) Zakupiono do szkół materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do realizacji działań profilaktycznych, 
informacyjnych i edukacyjnych – „Uzależnienia, zagrożenia i choroby XXI wieku”.  

d) Zaprenumerowano czasopisma „Świat Problemów” i „Niebieska Linia”.  
5) 51 300,00 zł wydatkowano na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.  
W ramach realizacji tych zadań, wsparcie otrzymały: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, Koło Terenowe 
Kosieczyn – Zbąszynek Świebodziński Związek Kresowian; Rady Sołeckie w Chlastawie, Dąbrówce Wlkp., Kręcku 
i Rogozińcu na organizację działań na rzecz dzieci ze swoich środowisk; Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku 
na organizację spotkań integracyjnych z osobami z rodzin objętych asystenturą i osób niepełnosprawnych, zespół 
taneczny Słoneczny Blask, Dziecięca Kapela z Dąbrówki Wielkopolskiej, Zbąszynecka Akademia Piłkarska, Ludowe 
Ognisko Muzyczne z Dąbrówki Wlkp. Przeszkolono 27 pracowników na temat „Mnogość służb – wspólny cel, 
współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie. 

 
Podejmowane działania miały na celu jak najlepsze wykorzystanie środków finansowych przewidzianych w 

budżecie Gminy Zbąszynek na profilaktykę, rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie dla dobra 
całej społeczności Gminy Zbąszynek. 
 
5.12. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Projekt Programu Współpracy na 2019 rok przed jego uchwaleniem przez Radę Miejską poddany został 
konsultacjom z organizacjami publicznymi. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z Projektem Programu Współpracy Gminy 
Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 podano do publicznej wiadomości 18 września 2018 r. Zainteresowane podmioty miały 
możliwość przekazania swoich wniosków i uwag do projektu w formie pisemnej od 21 września do 28 września 2018 
r.  

W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty oraz nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi 
dotyczące w/w Programu Współpracy. W związku z powyższym omawiany Program został przyjęty przez Radę Miejską 
w Zbąszynku Uchwałą nr XLV/86/2018 z dnia 18 października 2018 r. Link do uchwały: 
https://bip.zbaszynek.pl/system/obj/11369_Uchwala_Nr_XLV_86_2018.pdf 

https://bip.zbaszynek.pl/system/obj/11369_Uchwala_Nr_XLV_86_2018.pdf


Celem głównym Programu jest usprawnienie systemu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami 
pozarządowymi oraz poprawa jakości życia mieszkańców przez pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb społecznych. 
Natomiast celami szczegółowymi są: 
- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zbąszynek; 
- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 
- wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych; 
- racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych; 
- dbałość o jakość i efektywność zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
Priorytetowe zadania publiczne w 2019 roku to: 
1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, realizowane poprzez: 

a) organizacje szkoleń i zajęć dla osób sportowo uzdolnionych z terenu gminy; 
b) wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy; 
c) organizacje zawodów, meczów i rozgrywek sportowych; 
d) propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży; 
e) utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

2) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, realizowane poprzez: 
a) podtrzymywanie lokalnej i narodowej tradycji w gminie; 
b) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej; 
c) organizowanie festiwali, przeglądów dorobku kulturalnego oraz warsztatów    artystycznych; 
d) wspieranie wszelkich działań  edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży; 
e) pomoc w zakresie upamiętniania ważnych wydarzeń, miejsc pamięci, pomników, itp. 

3) „Ochrona i promocja zdrowia”, realizowane poprzez: 
a) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz rehabilitacji osób niewidomych i 

słabo widzących, organizacja czasu wolnego, spotkań integracyjnych oraz imprez okolicznościowych, 
związanych z rekreacją ruchową niewidomych i słabo widzących; 

b) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz rehabilitacji osób chorych na 
cukrzycę, organizacja czasu wolnego, spotkań integracyjnych oraz  imprez okolicznościowych, związanych z 
rekreacją ruchową chorych na cukrzycę; 

c) rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
d) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informowanie oraz rehabilitowanie osób dotkniętych 

chorobą nowotworową piersi, organizowanie czasu wolnego, spotkań integracyjnych  oraz imprez 
okolicznościowych, związanych z rekreacją ruchową osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi. 

4) „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, realizowane poprzez: 
a) promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby w wieku emerytalnym; 
b) wspieranie działań służących integracji społecznej osób w wieku emerytalnym; 

c) promowanie działań edukacyjnych, wspierających sprawność intelektualną osób w wieku emerytalnym. 
 

Budżet na 2019 rok przeznaczony na wsparcie finansowe zadań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie to kwota 414.000,00 zł. 

Zarządzeniem nr 68/2018 Burmistrza Zbąszynka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
zaopiniowania złożonych ofert ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w/w zadań publicznych. W 
odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wpłynęły 20 oferty. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 
r. oceniła wszystkie złożone oferty oraz ustaliła, że  wszystkie 20 ofert spełnia wymogi formalne i merytoryczne. 
Ponadto proponowane formy realizacji zadań dotyczyły działań na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek oraz 
posiadane doświadczenie w realizacji podobnego rodzaju zadań pozwoliły na realizację projektów adekwatnie do 
potrzeb społeczności lokalnej. Komisja Konkursowa rekomendowała Burmistrzowi Zbąszynka 20 poprawnie 
złożonych i pozytywnie ocenionych ofert na łączną kwotę 412.500,00 zł. Dnia 21 grudnia 2018 r. do publicznej 
wiadomości podane zostało rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 
Tabela poniżej przedstawia wysokość środków jakie otrzymały poszczególne organizacje. 
 
 
 



Razem:     411.100,00 zł                       
 
 
 

Nr 
 

Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota 
dotacji na 2019 r. 

1 Zbąszynecka Akademia 
Piłkarska 

ZAP – AKADEMIA (grupy młodzieżowe) 
 

100.000,00 

2 Zbąszynecka Akademia 
Piłkarska 

Zbąszynecka Akademia Piłkarska – senior IV liga. 63.800,00 

3 Ludowy Klub Sportowy 
„Sokół”  
 

Organizacja i wspieranie Klubów Sportowych działających 
na terenie Gminy Zbąszynek, promocja sportu dzieci i 
młodzieży, organizacja meczów i rozgrywek sportowych w 
ramach LZPN. 

38.000,00 

4 Strefa Piłki Siatkowej 
                           

Organizacja meczów i rozgrywek sportowych w ramach 
LZPS, udział w ogólnopolskich turniejach siatkarskich. 

110.000,00 

5 Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej Ognisko 
„Semafor”   

Organizowanie dwóch turniejów piłkarskich oldbojów, 
udział w turniejach piłkarskich oldbojów w 
zaprzyjaźnionych gminach  
-Mochy, Nowy Tomyśl, Bedum (Holandia) 

2.500,00 

6 Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Zielonej Górze 

Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Zbąszynka. 1.000,00 
 

7 Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Zielonej Górze 

Rodzinny festyn wędkarski. 500,00 

8 Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Zielonej Górze 

Zawody o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Zbąszynka. 

500,00 

9 Klub Kolarski 
„Bonecki Team” 

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo 
sportowe w kolarstwie. 

17.700,00 

10 Świebodziński Związek 
Kresowian Koło Kosieczyn                              

Ocal Kresy od zapomnienia. 4.000,00 

11 Związek Harcerstwa 
Polskiego w Zbąszynku 
Komenda Chorągwi Ziemi 
Lubuskiej  

Wspieranie wszelkich działań edukacji kulturalnej wśród 
dzieci i młodzieży oraz pomoc w zakresie upamiętniania 
ważnych wydarzeń, miejsc pamięci, pomników itp. 

16.000,00 

12 Akcja Katolicka Diecezji 
Zielonogórsko - Gorzowskiej 

Udział w konkursie „Ojczyzno ma” drogą do pogłębiania 
postaw patriotycznych i wiedzy o regionie. 

600,00 

13 Stowarzyszenie Miłośników 
muzyki „Tutti” 

VIII Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza 
Kruszelnickiego – Zbąszynek 2019 

1.000,00 

14 Stowarzyszenie Muzyków 
Ludowych 

Kultywowanie muzyki koźlarskiej i umiejętności gry na 
tradycyjnych instrumentach ludowych w Gminie 
Zbąszynek 

14.000,00 

15 Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło Terenowe  
Zbąszynek        

Z cukrzycą można normalnie żyć. 4.000,00 

16 Sulechowskie 
Stowarzyszenie „Amazonek” 

Upowszechnianie profilaktyki oraz pomoc w rehabilitacji 
fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii. 

1.000,00 

17 Stowarzyszenie Klub Seniora 
„Pogodna jesień” 
                            

Promowanie i wspieranie działań służących integracji 
społecznej osób w wieku emerytalnym. 

3.000,00 

18 Zbąszynecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Aktywność i edukacja to przygoda w wieku 60+ 23.900,00 

19 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Wspieranie działań służących integracji społecznej osób w 
wieku emerytalnym. 
(lipiec/sierpień) 

4.800,00 

20 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Promowanie działań edukacyjnych, wspierających 
sprawność intelektualną osób w wieku emerytalnym. 
(sierpień/wrzesień) 

4.800,00 



Podsumowanie: 
Budżet na 2019 rok wynosił 414.000,00 zł. Dotacje przyznane w 2019 r. wyniosły łącznie 411.100,00 zł i tak na 

zadanie pod tytułem „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” wydano 334.000,00 zł, na „Kulturę, sztukę, 
ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” wydano 35.600,00 zł, na „Ochronę i promocję zdrowia” wydano 
5.000,00 zł, a na „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” wydano 36.500,00 zł. 

Pod koniec stycznia tego roku wszystkie w/w organizacje złożyły sprawozdania z wykonania zleconych im zadań 
oraz rozliczyły się z przyznanych im dotacji. 
 
5.13. Programy zdrowotne 
Zdrowie wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),  to: stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i 
społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie to również zdolność do pełnienia ról 
społecznych, adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami. 
Największe znaczenie i wpływ na zdrowie ma prozdrowotny styl życia, czyli świadome zachowania sprzyjające 
utrzymaniu i ochronie zdrowia. Pod tym hasłem kryją się:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promocja zdrowia  - wg ustawy o działalności leczniczej to działania umożliwiające poszczególnym osobom i 
społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie 
zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. 
Profilaktyka zdrowotna  – to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i 
leczenie. 
Edukacja zdrowotna  - proces, w trakcie którego ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych osób. Koncentruje się 
ona na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i 
społecznym. Edukacja zdrowotna obejmuje głównie działania informacyjne, których bezpośrednim celem jest 
ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań motywacji i umiejętności, a co za tym idzie postaw zdrowotnych 
jednostki, które powinny prowadzić do realizacji zachowań służących zdrowiu. 
Polityka zdrowotna – to część polityki społecznej, służącej zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych. Polityka zdrowotna to 
nic innego jak wybór problemów priorytetowych dla danej społeczności,  oparty na analizie celów, grup docelowych 
i środków działania jakie, powinny zostać zastosowane. 
  
Gmina Zbąszynek w wyżej wymienionych obszarach promocji, profilaktyki, edukacji i polityki zdrowotnej realizuje 
między innymi następujące działania: 
 
1) W ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 zrealizowaliśmy 46 zadań z pięciu tj. wszystkich 

ustawowych celów operacyjnych przypisanych do realizacji przez Gminę.  Wydaliśmy kwotę ogółem 918 279,22 
zł, przy współfinansowaniu przez inne podmioty w wysokości 84 587,31 zł. W zadaniach wzięło udział 5 348 osób. 
Pełna treść sprawozdania z realizacji NPZ – www.zbaszynek.pl zakładka Dla Mieszkańca – Zdrowie – Programy 
Zdrowotne. Poniżej prezentacja kilku zrealizowanych zadań: 
 

a) Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród 
uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek. W ramach postępowania konkursowego Realizatorem 
programu był NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „PAEON” S.C. 66-210 Zbąszynek, ul. B. Chrobrego 13. 
Na 90 uczniów zgodę wyraziło 42 rodziców. Liczba dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchowe/wzrokowe 
lub skierowano do dalszej diagnostyki - zaburzenia słuchu - 6 dzieci, zaburzenia wzroku 10 dzieci. Koszt badań 
- 8 580,00 zł, z tego 5 268,00 zł to koszty Gminy i 3 312,00 zł dofinansowanie z LOWNFZ. W tym roku na 
ogłoszony konkurs nie zgłosił się żaden Realizator, 

b) Wspieranie finansowe i organizacyjno-lokalowe szkoły rodzenia – 1 600,00 zł, 
c) Wspieranie poradni ginekologiczno-położniczych MC Zdrovita i Nowy Szpital w formie dofinansowania 

dojazdu lekarza ginekologa i doposażenia gabinetu  - 5 039,25 zł, 

 aktywność fizyczna, 
 racjonalne żywienie, 
 utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, 
 zachowanie bezpieczeństwa, 
 radzenie sobie ze stresem,  
 poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym, itp. 

 

http://www.zbaszynek.pl/


d) Zakup aparatu USG do gabinetu ginekologicznego w Przychodni w Zbąszynku i przekazanie w użyczenie 
Nowemu Szpitalowi. Grupa osób, których połączyło POMAGANIE; Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie 
Łatwo Pomagać i Grupa Biegam Bo Lubię Zbąszynek, po uzgodnieniu z Burmistrzem i Koordynatorem ds. 
zdrowia podjęła się realizacji projektu „ŁĄCZY NAS POMAGANIE”, czyli zbiórki środków na zakup 
specjalistycznego aparatu USG dla mieszkańców Gminy Zbąszynek. Nowy aparat zastąpił przestarzały sprzęt 
znajdujący się w gabinecie Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Zbąszynku przy ul. Długiej 1. Do projektu 
dołączyło 200 biegaczy, którzy przebiegli 709 200 metrów. Rozpoczęła się także zbiórka na portalu 
www.pomagam.pl /zbaszynek,  

e)  
          Wyniki zbiórki 
 

9 463,00 zł – 709,74 zł prowizja = 
8 753,26 zł 

www.pomagam.pl/zbaszynek 

709,05 zł Indywidualne wpłaty na konto gminy 

5 000,00 zł Rada i Zarząd Powiatu Świebodzińskiego 

2 000,00 zł IKEA Indrusty Chlastawa 

43 537,69 zł Burmistrz Zbąszynka i Rada Miejska w 
Zbąszynku 

 
f) Realizacja projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego - 168 głosów poparcia /najwięcej  

z wszystkich zgłoszonych projektów/ stowarzyszenia "Łatwo Pomagać "Nie nowotworom  u dzieci" Badania 
diagnostyczne USG u dzieci w celu diagnostyki i możliwości wczesnej reakcji w przypadku odstępstw od 
normy. Wiek dziecka, od 9 m-cy do 6 lat. W ambulansie fundacji Ronalda McDonalda lekarze przeprowadzili 
badania USG dla 146 dzieci: u dziewczynki tarczyca, węzły chłonne i narządy wewnętrzne jamy brzusznej, u 
chłopca  zakres jak wyżej + moszna. Wyniki szczegółowe otrzymali rodzice. Koszt projektu - 10 792,00 zł, 

g) Koordynowanie skuteczności wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dwa główne cele NPZ dotyczą właśnie tych 
obszarów działania, 

h) Dofinansowanie dwóch projektów zdrowotnych, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków k/Zbąszynek w 
wysokości 4 000,00 zł oraz Sulechowskiego Stowarzyszenia „Amazonek” w wysokości 1 000,00 zł, 

i) Organizacja Białego Dnia z okazji Święta Seniora. Badanie TSH  - 90 osób i antygenu PSA – 48 mężczyzn na 
kwotę razem 935,80 zł oraz badania w kierunku osteoporozy – 1 600,00 zł i słuchu – 80 osób, konsultacje z 
rehabilitantką Ewą Gardaszewską - Małecką, konsultacje z dietetykiem, spotkanie z ratownikiem medycznym, 

j) Działania promocyjne profilaktyki raka szyjki macicy odbywały się poprzez akcje plakatowo-informacyjne, 
działania lekarzy w dwóch gab. ginekologiczno-położniczych. Realizacja  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
Raka Szyjki Macicy - szczepienia HPV typ 16,18,6,11 - na lata  2019 – 2020 z uwagi na trudności organizacyjno-
logistyczne został wstrzymany – brak szczepionek i Realizatora, 

k) Realizacja bezpłatnego Profilaktycznego Programu Raka Piersi odbywała się poprzez akcje plakatowo-
edukacyjne i kontynuowanie badań mammograficznych. W mammobusie w Zbąszynku przebadanych zostało 
330 kobiet, 

l) Realizacja we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii 
Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA),  
Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Głównym celem działań było zwiększenie świadomości 
społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Zajęcia adresowane 
były do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej, 

m) Realizacja Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Zbąszynek na lata 2017-2020, w tym 
m.in. Koperty życia, i inne przedsięwzięcia, 

n) Realizacja zajęć w ramach Programu Rehabilitacji i Wspierania Aktywności Ruchowej Starszych Mieszkańców 
Gminy Zbąszynek  –  27 osób zajęcia grupowe i 24 osoby zabiegi indywidualne, na kwotę 8 000,00 zł. 

2) Koordynowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2023, w tym szczególnie zadań 
dot. obszaru zdrowia. Co roku opracowywany jest raport z realizacji działań strategii za dany rok; 

3) Koordynowanie działań powołanego Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Zbąszynka z dnia  24 maja 2019 r. 
Zespołu ds. Opracowania i Wdrożenia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń 
Psychicznych w Gminie Zbąszynek na lata 2020 - 2024. Opracowany program został przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej 24 lutego 2020 r.; 

4) Higienę szkolną realizuje się poprzez trzy prywatne praktyki pielęgniarskie kontraktujące usługi bezpośrednio w 
NFZ; 

http://www.pomagam.pl/
http://www.pomagam.pl/zbaszynek


5) Świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych realizuje gabinet stomatologiczny w Przychodni przy ul Długiej oraz dentobus dla dzieci w szkołach 
podstawowych w Dąbrówce Wlkp. i Kosieczynie; 

6) Poza opieką zdrowotną kontraktowaną w ramach NFZ, mieszkańcy korzystają z sieci prywatnych gabinetów 
lekarskich, które świadczą różnorodne specjalistyczne usługi medyczne; 

7) Świadczymy pomoc pacjentom w różnorakich problemach z jakimi się do nas zwracali; dostęp do usług, pomoc 
w sprzęcie rehabilitacyjnym, itp. 

8) Informacje zdrowotne przekazywane są w Kwartalniku, na stronie www.zbaszynek.pl zakładka Dla Mieszkańca 
– Zdrowie oraz w Informatorze gminnym, na plakatach i ulotkach. 
 

6. INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 6.1. Stan dróg  
Nie wszystkie drogi na terenie Gminy są w dobrym stanie technicznym. Niektóre z nich między innymi: 
odcinek drogi wojewódzkiej 302, 
drogi powiatowe : 
 - 1213F  Rogoziniec – Zbąszyń,  
 - 1197F  Kosieczyn  - Nowa Wieś, 
 - 1216F  Kręcko – Koźminek,  
 - 1210F  Dąbrówka – kier. Trzciel,  
wymagają kapitalnego remontu polegającego na poszerzeniu jezdni bądź położeniu nowej nawierzchni. Droga 
wojewódzka 302 jest to droga, którą mieszkańcy Gminy mogą najszybciej dojechać do siedziby powiatu, szpitala, a jej 
odcinek jest w najgorszym stanie technicznym. Ponadto niektóre ulice miejskie (dotyczy dróg powiatowych) 
wymagają również kapitalnego remontu poprzez ułożenie nowej nawierzchni (ul. Kosieczyńska, ul. Kasprowicza , Plac 
Wolności).  
Również mieszkańcy poszczególnych wsi zgłaszają konieczność przebudowy bądź zmiany nawierzchni niektórych 
dróg i ulic m in:  
a/ Rogoziniec  
 - odcinek drogi w kier. Szczańca, 
b/ Dąbrówka Wlkp.: 
 - odcinek ulicy Polnej, 
 - odcinek ulicy Chlastawskiej 
 - droga w kier. Depot 
 - droga w kier. Boleń  
c/ Kosieczyn: 
 - ulica Zamkowa, 
 - ulica Okrężna. 
d/ Chlastawa: 
 - droga dojazdowa do wsi od drogi 302 ( gruntowa) 
 - droga dojazdowa do budynku przy ulicy Kolejowej. 
e/ Kręcko: 
 - droga do Stradzewa, 
 
 
Ulice miejskie 
 
 

http://www.zbaszynek.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długość 
mb 

Rodzaj nawierzchni Stan 

1.  104125F Akacjowa 205 Kostka betonowa Dobry 

2.  F104101 Bydgoska 273 Bitumiczna Dobry 

3.  F104102 Chrobrego 179 Kostka granitowa Dobry 

4.  104139F Czarna Droga 528 Bitumiczna Dobry 

5.  104133F Dąbrowskiej Marii 226 Kostka betonowa Dobry 

6.  F104103 Długa 657 Kostka granit /Bitumiczna Dobry 

7.  F104104 Gdańska 200 Bitumiczna Dobry 

8.  104123F Jana Pawła II 290 Kostka betonowa Dobry 

9.  4301 F Kasprowicza   Dr. powiat. 

10.  F104105 Kilińskiego 383 Bitumiczna Dobry 

11.  F104106 Klubowa 125 Betonowa Dobry 

12.  104134F Konopnickiej Marii 226 Kostka betonowa Dobry 

13.  1212 F Kosieczyńska   Dr. powiat. 

14.  104140F Koszarowa 535 Bitumiczna Dobry 

15.  F104107 Kościelna 954 Bitumiczna/Kostka granit. Dobry 

16.  104136F Krakowska 187 Kostka betonowa Dobry 

17.  F104108 Krótka 101 Kostka granitowa Dobry 

18.  104135F Kupiecka 111 Kostka betonowa Dobry 

19.  F104109 Lipowa 110 Kostka granitowa Dobry 

20.  F104110 Mała, Sportowa, 
Topolowa 

971 Bitumiczna Dobry 

21.  104129F Miłosza Czesława 300 Gruntowa utwardzona Dobry 

22.  104127F Ogrodowa 248 Kost. Granit/ betonowa Dobry 

23.  F1212 Okrężna   Dr. powiat. 

24.  104132F Orzeszkowej Elizy 226 Kostka betonowa Dobry 

25.  104141F PCK 1980 Bitumiczna Dobry 

26.  104142 F Plac Dworcowy 70 Bitumiczna Dobry 

27.  F104111   Plac Wolności 300 Bitumiczna Dobry 

28.  4305 F Plac Wolności    Dr. powiat. 

29.  104126F Platanowa 234 Kostka betonowa Dobry 

30.  F104112 Poznańska 836 Bitumiczna Dobry 

31.  104130F Prusa Bolesława 221 Bitumiczna Dobry 

32.  104122F Prymasa 
Wyszyńskiego 

182 Kostka betonowa Dobry 

33.  104143F Płn. Obwodnica 
Zbąszynka 

2 800 Bitumiczna Dobry 

34.  104131F Reymonta 
Władysława 

302 Bitumiczna Dobry 

35.  F104113 Rynek 292 Kostka granitowa Dobry 

36.  104128F Sienkiewicza 
Henryka 

310 Gruntowa utwardzona Zły 

37.  F104115 Szeroka 219 Bitumiczna Dobry 

38.  104124F Św. Piotra i Pawła 320 Gruntowa utwardzona Zadowalający 

39.  F104116 Targowa 111 Kostka granitowa Dobry 

40.  4303 F Warszawska   Dr. powiat. 

41.  F104118 Wąska 148 Kostka betonowa Dobry 

42.  4304 F Wojska Polskiego   Dr. powiat. 

43.  F104119 Wolsztyńska 198 Bitumiczna Dobry 

44.  104137F Wrocławska 146 Kostka betonowa Dobry 

45.  104121F Zaułek Kościelny 135 Kostka betonowa Dobry 

46.  F104120 Zbąszyńska 339 Bitumiczna Dobry 

47.  104138F Zielonogórska 367 Gruntowa utwardzona Zły 



Drogi gminne zamiejskie 

 
 
Na terenie Gminy znajduje się 67,52 km publicznych dróg gminnych z czego 48,35 poza terenem miasta i 19,17  w 
terenie miejskim. W tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 18,11 km. 
  
Gmina Zbąszynek posiada dobre połączenia drogowe z Zielona Górą, Poznaniem, Gorzowem Wielkopolskim, 
Wolsztynem i Świebodzinem oraz dojazd do autostrady A2.  
Nie mniej jednak nawierzchnie niektórych dróg dojazdowych są w złym stanie, co znacznie utrudnia szybki i 
bezpieczny dojazd do poszczególnych miejscowości.  
 
6.2 Wykonane roboty w zakresie dróg 
W 2019 roku w zakresie dróg wykonano m. in.: 
- wybudowano odcinek ścieżki Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec i Kosieczyn- Kręcko 
- opracowano dokumentację na przebudowę ulicy Zielonogórskiej w Zbąszynku, 
- zakończono przebudowę ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp. 
- remont nawierzchni bitumicznej ulic w Zbąszynku (Kosieczyńska), 
- równano drogi gruntowe oraz kruszono zgromadzony gruz betonowy, 
- odnowiono częściowo oznakowanie poziome i pionowe na terenie Zbąszynka, 
- wykonano remont odcinka w kierunku strzelnicy sportowej w m. Rogoziniec, 
- utwardzona została ul. Przedszkolna w m. Zbąszynek, 
- utwardzono płytami drogowymi dwa odcinki dróg wewnętrznych w Rogozińcu, od posesji 36-42 i przy OSP. 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długość mb Rodzaj nawierzchni Stan 

1.  F006301 Trzciel – Rogoziniec 3 750 Gruntowa utwardzona Dobry 

2.  
F007101 Dąbrówka Wlkp. – Boleń 4 500 Gruntowa utwardzona  

Dobry 

3.  
F007102 Dąbrówka Wlkp. – 

Bronikowo – Zbąszynek 
2 500 Gruntowa utwardzona Dobry 

 

4.  
F007103 Zbąszynek – Nowy 

Gościniec 
2 000  Gruntowa utwardzona Dobry 

5.  
F007104 Kosieczyn – Nowy 

Gościniec 
1 400  Bruk kamienny/ 

gruntowa utwardzona 
Dobry 

6.  
F000101 Kosieczyn – Podmokle 

Wielkie 
1 750  Gruntowa utwardzona Dobry 

7.  F007105 Kosieczyn – Nądnia 2 700  Gruntowa Dobry 

8.  F007106 Chlastawa – Nądnia 1 500  Gruntowa Zły 

9.  
007107F Chlastawa-Zbąszynek – 

Samsonki – gr. 
Województwa 

1 600  
4 000  

Gruntowa utwardzona 
- bruk kamienny 

 
Dobry 

10.  
007108F Dąbrówka  

ul. Poznańska 
2 383 /683- 

zabudowana/ 
Bitumiczna/Kostka 
betonowa 

Dobry 

11.  
007109F Dąbrówka ul. Mała 491  Bitumiczna W trakcie 

przebudowy 

12.  007110F Dąbrówka ul. Polna 1 320  Gruntowa Zły 

13.  
007111F Dąbrówka  

ul. Piastowska 
1 244  

 
Bitumiczna Dobry 

14.  
007112F Rogoziniec 

/ bez nazwy/ 
1 884  Gruntowa/bitum. Zły 

15.  
007113F Dąbrówka Wlkp. 

/ bez nazwy/ 
882  Gruntowa Zły 

16.  
007114F Dąbrówka Wlkp. 

/bez nazwy – 
N. Gościniec/ 

1 076  Gruntowa Zły 



 
6.3. Decyzje i uzgodnienia 
W zakresie pasa drogowego dróg i ulic gminnych w roku 2019 r. uzgodniono i wydano : 
- decyzji uzgadniających budowę nowych przyłączy - 84 szt. 
- decyzji uzgadniających projekty czasowej organizacji ruchu - 21 szt. 
- decyzji uzgadniających budowę nowych zjazdów z posesji  -   6 szt. 
- decyzji zezwalających na zajęcia pasa drogowego  - 58 szt. 
- decyzji zezwalających na umieszczenie różnego rodzaju urządzeń - 53 szt. 
 
6.4. Oświetlenie  
Ilość słupów oświetleniowych w mieście (szt.): 
a/ wysokie  - 383 
b/ niskie     - 99 
Ilość opraw  - 482 

 
Ilość słupów oświetleniowych poza miastem (szt.) : 
a/ wysokie  - 350 
b/ niskie    - 33 
Ilość opraw  - 383 
 
7. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku 

Jednostka budżetowa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku utworzona z dniem 1 stycznia 
2011 roku Uchwałą nr XLIX/46/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010 roku, jest wyodrębnioną 
jednostka organizacyjną Gminy Zbąszynek prowadząca gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, 
działającą na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.  

Zakład działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 08 
marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), ustawy z 17 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz postanowień statutu.  

Siedziba Zakładu mieści się w Zbąszynku przy ul. PCK nr 2. Samorządowym Zakładem Usług Komunalnych w 
Zbąszynku kieruje Kierownik Zakładu - Piotr Mazur. Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny 
opracowany przez Kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Burmistrza Zbąszynka. Obsługę finansową Zakładu pełni 
Główny Księgowy – Anna Biniaś. Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń Zakładu z budżetem gminy sprawuje Skarbnik 
Gminy. Nadzór i kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Zbąszynka. Zakład posiada odrębny rachunek 
bankowy i zatrudnia 20 pracowników.  

Zakład gospodaruje wydzielonym mieniem komunalnym Gminy Zbąszynek w skład którego wchodzą: 
1) Stacja Uzdatniania Wody w: 

a) Zbąszynku, 
b) Chlastawie, 
c) Rogozińcu, 
d) Samsonkach, 
e) Stradzewie, 
f) Nowym Gościńcu; 

oraz hydrofornia w Dąbrówce Wlkp. 
2) Oczyszczalnia Ścieków w Zbąszynku. 
3) Przepompownie ścieków w: 

a) Zbąszynku – 2szt. 
b) Chlastawie – 1 szt. 
c) Rogozińcu – 6 szt. 
d) Dąbrówce Wlkp. – 6 szt. 
e) Kosieczynie – 2 szt. 
f) Kręcku – 1 szt. 
g) Bronikowie – 1 szt. 

4) Sieć wodociągowa: 
a) Miasto – 10,3 km 
b) Obszar wiejski – 28,0 km 

5) Sieć kanalizacji sanitarnej: 
a) Miasto – 14,7 km 



b) Obszar wiejski – 34,7 km 
6) Budynki mieszkalne: 

a) Miasto – 52 szt. 
b) Obszar wiejski – 28 szt. 

7) Cmentarze komunalne w: 
a) Zbąszynku, 
b) Rogozińcu; 

8) Budynek administracyjno biurowy wraz z pomieszczeniami garażowymi i magazynowymi oraz lokalami 
socjalnymi. 

Ponadto Zakład posiada na wyposażeniu samochody służące do transportu w ilości: 
a) VW Transporter – 3 szt. 
b) Citroen Berlingo – 2 szt. 
c) Fiat Ducato – 1 szt.  

oraz agregaty VUKO Pyton i Mini Scorpio do czyszczenia sieci kanalizacyjnych. 
Budżet jakim dysponował Zakład kształtuje się następująco: 
- dochody: 4 221 903,94 zł 
- wydatki: 3 484 457,73 zł 
 
ZADANIA WYKONANE W 2019 ROKU: 
 
ADMINISTRACJA: 

1) Docieplenie części dachu budynku SZUK (część administracyjna) wraz z położeniem nowej papy – 80 m2 ; 
2) Zakup serwera wraz z niezbędnymi urządzeniami dla SZUK Zbąszynek; 
3) Remont pomieszczeń magazynowych; 
4) Malowanie pomieszczeń socjalnych; 

WODOCIĄGI: 
1) Wymiana przyłączy do budynków: 

a) wymiana przyłącza wodociągowego do budynku Rogoziniec 115A wraz z rozbudową sieci wodociągowej do 
Zakładu Produkcyjno- Usługowego „PIRANIA” w Rogozińcu (70 mb sieci wodociągowej Ø 90 wraz z 
montażem zasuw wodociągowych i hydrantu ppoż.); 

b) wymiana przyłącza wodociągowego ul. Kościelna 6-8; 
a) wymiana przyłącza ul. Kościelna 25; 
b) wymiana przyłącza ul. Kościelna 23; 
c) wymiana przyłącza ul. Zbąszyńska 25; 
d) wymiana przyłącza ul. Zbąszyńska 37; 
e) wymiana przyłącza  Plac Wolności 34-37; 
f) wymiana przyłącza ul. Gdańska 13-15; 
g) wymiana przyłącza ul. Szeroka 2-8; 
h) wymiana przyłącza ul. Kilińskiego 66-70; 
i) wymiana przyłącza ul. Krakowska 3; 
j) wymiana przyłącza ul. Bydgoska9-10. 

 
2) Wymiana hydrantów: 

a) wymiana hydrantu ppoż. ul. Podgórna Kosieczyn; 
b) wymiana hydrantu ppoż. Rogoziniec obok budynku nr 44; 
c) wymiana hydrantu ppoż. Kręcko koło  budynku nr 14; 
d) wymiana hydrantu ppoż. Kosieczyn ul. Mała/Główna – przy nr 31. 

 
3) Awarie wodociągowe: 

a) awaria sieci wodociągowej ul. Topolowa 17 w Zbąszynku– wymiana odcinka sieci; 
b) awaria sieci wodociągowej ul. Topolowa 5 w Zbąszynku – wymiana odcinka sieci; 
c) awaria sieci wodociągowej ul. Ogrodowa/Sienkiewicza w Zbąszynku– wymiana odcinka sieci i założenie 

nowych zasuw wodociągowych; 
d) awaria sieci wodociągowej ul. Poznańska w Zbąszynku; 
a) awaria przyłącza wodociągowego ul. Wojska Polskiego pomiędzy budynkami 9-11 -13 w Zbąszynku; 
b) awaria przyłącza wodociągowego  ul. Kościelna 51 w Zbąszynku; 
c) awaria przyłącza wodociągowego  ul. Kościelna 47 w Zbąszynku; 



d) awaria przyłącza wodociągowego  ul. Kościelna 23 w Zbąszynku; 
e) awaria przyłącza wodociągowego  ul. Zbąszyńska 25 w Zbąszynku- wymiana przyłącza;  
f) awaria przyłącza wodociągowego  ul. Długa 31-32 w Zbąszynku; 
g) awaria przyłącza wodociągowego  ul. Poznańska 38 w Zbąszynku; 
h) awaria przyłącza wodociągowego  ul. Czarna Droga przy budynku nr 5 w Zbąszynku; 
i) awaria przyłącza wodociągowego  ul. Długa 44 w Zbąszynku. 

  
4) Wymiana sterowania pompami głębinowymi oraz płukania filtrów w Hydroforni Rogoziniec; 
5) Budowa odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - ul. Zamkowa w Kosieczynie wraz z przyłączem do działki i 

zamontowaniem nowego hydrantu ppoż. 
6) Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, św. Piotra i Pawła, Ogrodowa, Akacjowa  w 

Zbąszynku – ETAP I.  
7) Budowa nowej sieci wodociągowej w miejscowości Samsonki  - 140 mb wraz z hydrantem ppoż. i nowymi  

zasuwami wodociągowymi  
8) Garaż blaszak na SUW Zbąszynek do przetrzymywania agregatów prądotwórczych; 
9) Wymiana całego ogrodzenia na Hydrofornia Rogoziniec – płot panelowy wraz z podmurówką betonową;  
10) Remont zestawu hydroforowego na SUW Zbąszynek – naprawa pomp płuczących, zestawu hydroforowego 

oraz malowanie całego zestawu i zbiorników (filtrów) -  stara część – 3 szt.  
11) Remont części dachu budynku technicznego SUW Zbąszynek (część z filtrami); 
12) Malowanie armatury na Stacji uzdatniania Wody w Zbąszynku; 
13) Obsługa hydroforni (płukanie filtrów, koszenie terenów zielonych, prace porządkowe, remonty i wymiany 

pomp w studniach głębinowych); 
14) Bieżące utrzymanie przyłączy (wymiana niesprawnych wodomierzy i zaworów odcinających, usuwanie 

nieszczelności na przyłączach); 
15) Płukanie sieci wodociągowych ; 
16) Wykonanie okresowych przeglądów elektrycznych instalacji, urządzeń i budynków; 
17) Czyszczenie zbiorników na wody popłuczne na SUW Zbąszynek; 

 
KANALIZACJA: 

1) Remonty pomp oraz naprawy instalacji elektrycznych szaf sterowniczych w przepompowniach; 
2) Wymiana rur prowadzących pompy w przepompowni na Os. Słonecznym w Kosieczynie; 
3) Wymiana pompy ściekowej przepompownia „Pod wiaduktami” – 1 szt.; 
4) Czyszczenie zbiorników przepompowni z osadów i nieczystości stałych, czyszczenie pływaków 
5) Utrzymanie terenów zielonych przy przepompowniach i wokół Oczyszczalni Ścieków 
6) Czyszczenie sieci o średnicy do 250 mm VUKO Pyton 
7) Czyszczenie sieci o średnicy powyżej 250 mm urządzeniem VUKO- usługi firm zewnętrznych 
8) Czyszczenie komory przelewowej przed Oczyszczalnią Ścieków oraz piaskownika na osadniku wstępnym 

Oczyszczalni Ścieków 
9) Wywóz osadów ściekowych i piasku z piaskownika z Oczyszczalni Ścieków 
10) Czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych 
11) Wymiana uszkodzonych włazów na studzienkach 
12) Remonty uszkodzonych i nieszczelnych studzienek 
13) Deratyzacja sieci kanalizacyjnej 
14) Przeglądy elektryczne przepompowni ścieków i Oczyszczalni Ścieków; 

 
MIESZKANIÓWKA: 
ZBĄSZYNEK 

 ul. Wojska Polskiego 9-11 – uzupełnienie ubytków w pokryciu dachowym budynku gospodarczego, 
poprawienie orynnowania 

 ul. Wojska Polskiego 28 – przestawienie pieca kaflowego 

 ul. Wojska Polskiego 22 – wymiana okien piwnicznych 

 ul. Wojska Polskiego 31 – wykonanie struktury na ścianie zewnętrznej budynku, poprawienie orynnowania 

 ul. Wojska Polskiego 71 – przestawienie pieca kaflowego 

 ul. Topolowa 25A – wymiana okien i drzwi wejściowych 

 ul. Plac Dworcowy 2 – wymiana okien w dwóch mieszkaniach 
 



KOSIECZYN 

 ul. Główna 67 – montaż nowego kotła gazowego 

 ul. Główna 87 – przestawienie pieca kaflowego 
KRĘCKO 

 Kręcko 31 - wymiana instalacji elektrycznej 
CHLASTAWA 

 Chlastawa 3 - wykonanie podłogi betonowej w łazience 
ROGOZINIEC 

 Rogoziniec 14 - przestawienie dwóch pieców kaflowych 
 
8. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

1) Liczba podjętych uchwał  - 100                                  
2) Liczba uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2019 rok –  7 
3) Liczba uchwał w  sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zbąszynek na lata 2018 – 2031 – 4 
4) Ilość podjętych uchwał w sprawie nadania tytułu ”Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek” - 2 
5) Liczba skarg dot. działalności Rady Gminy – 16 
6) Liczba skarg dot. działalności Burmistrza  - 1 
7) Liczba wydanych oświadczeń Rady Miejskiej – 2  

Załącznik: wykaz podjętych uchwał oraz sposób ich realizacji w 2019 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. INWESTYCJE GMINNE W 2019 ROKU 
9.1. Wykaz inwestycji  
1) Projekty realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 

  
Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” 
Termin realizacji: 2017-2020 
Wartość projektu: 25 161 445,53 zł   
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 
Wysokość dofinansowania: 9 999 999,97 zł 
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zbąszynku z wykorzystaniem OZE 
jako źródła produkcji energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektu. Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Zbąszynku uwzględnia wykonanie instalacji do przeróbki osadów ściekowych i budowę 
budynku socjalno-technicznego oraz realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego 
oczyszczania ścieków, w którym częściowo wykorzystane zostaną obiekty istniejące na terenie oczyszczalni. 
Przewiduję się ich przebudowę i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji w układzie technologicznym. 
 
Projekt: „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek”  
Termin realizacji: 2017-2020 
Wartość projektu: 15 934 044,98zł 
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 
Wysokość dofinansowania: 9 899 998,88 zł 
Opis projektu: Zakres projektu obejmuje budowę ośmiu ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 22km, w 
tym: 
• na terenie gminy Babimost: 9230 m, 
• na terenie gminy Zbąszynek: 7857 m, 
• na terenie gminy Kargowa: 4 996 m. 
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą gminy: Zbąszynek, Babimost i Kargowa oraz 
powiaty: świebodziński i zielonogórski. 
 
Projekt: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Zbąszynku- elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy” 
Termin realizacji: 2017-2019  
Wartość projektu: 956 831,96 zł  
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020  
Wysokość dofinansowania: 738 577,85 zł  
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb 
rynku pracy w Gminie Zbąszynek poprzez wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Zbąszynku w nowoczesne pracownie zawodowe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę warunków 
kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu egzaminowania w szkole. 
 
Projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek 
Termin realizacji: 2016-2022 
Wartość projektu: 3 829 099,46 zł  
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020  
Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł 
Opis projektu: Projekt ma na celu zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Realizowane działania 
ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, m.in. dzięki 
wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji 
kadry w zakresie kształcenia zawodowego, a także poprzez współpracę z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. 
 
 
 
 
 
 



Projekty realizowane ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
 

                                            
 
 
Projekt: Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku 
Termin realizacji: 2018-2020 
Wartość projektu: 165 672,20 zł 
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
Wysokość dofinansowania: 57 263,00 zł 
Opis projektu: W ramach projektu powstaną nowe schody i pochylnie, chodniki oraz wejście do Domu Kultury w 
Zbąszynku od strony ul. Klubowej w miejsce istniejących schodów będących w bardzo złym stanie technicznym. 
Celem operacji jest rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej umożliwiającej równy i nieograniczony barierami 
architektonicznymi dostęp do niej wszystkim zainteresowanym. 
 
 

Projekty realizowane z pozostałych środków 

 
Projekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU 
Termin realizacji: 2017-2020 
Wartość projektu: 12 387 145,50 zł 
Wnioskowane dofinansowanie: 2 426 800,00 zł 
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Opis projektu: W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjny budynek pełnowymiarowej hali sportowej wraz z 
zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, ciągi piesze, zagospodarowanie terenu, zieleń), który 
stanowić będzie doskonałe uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego im. B. Niemca w Zbąszynku. 
Parametry budynku: 
Powierzchnia zabudowy-2.718,55m2, 
Powierzchnia całkowita-5.437,10m2, 
Powierzchnia użytkowa-3.375,00m2. 
 
Projekt: ”Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku-etap II”  
Termin realizacji: 2019-2021 
Wartość projektu: 1 798 485,06 zł 
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych 
Wysokość dofinansowania: 744 729,93 zł 
Opis projektu: Projekt obejmuje rozbudowę: 411 mb jezdni dróg gminnych klasy L i D (ul. Zachodniej-323mb,  
ul. Ogrodowej cz.I-88,00 mb), chodników, ścieżek rowerowych oraz poboczy. W ramach projektu zostaną 
wybudowane 2 skrzyżowania. Projekt  przewiduje  również  rozbudowę  kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
drogowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  Ponadto Gmina Zbąszynek ze środków własnych  wykona 
II odcinek ul. Ogrodowej o długości 112 mb. 
 
Projekt: "Budowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku” 
Termin realizacji: 2019-2022 
Wartość projektu: 1 744 997,59 zł 
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych 
Wysokość dofinansowania: 734 863,00 zł 



Opis projektu: Zakres inwestycji obejmuje: budowę drogi gminnej o długości 332,57 mb, budowę chodnika 
prawostronnego o szerokości 2,00 m, budowę 1 zatoki postojowej prostopadłej do osi jezdni dla osoby 
niepełnosprawnej o szerokości nominalnej 3,60 m i długości 5,00 m, budowę 13 zatok postojowych prostopadłych 
do osi jezdni o szerokości 2,50 m i długości 5,00 m, budowę 1 zatoki postojowej równoległej do osi jezdni dla 
samochodów ciężarowych o szerokości 3,00 m, budowę skrzyżowania ul. Zielonogórskiej do ul. PCK/Kasprowicza 
(skrzyżowanie typu T), budowę zjazdów do posesji, budowę odwodnienia ulicy zabezpieczenie w obrębie inwestycji 
sieci urządzeń obcych nie wymagające przebudowy, przebudowę/budowę istniejącego oświetlenia drogowego, 
przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem, wycinkę 
kolidujących drzew i krzewów ograniczających widoczność. W ramach projektu zostaną również wykonane prace 
związane z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Projekt: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” 
Termin realizacji: 2018-2020  
Wartość projektu: 15.000,00 euro 
Wysokość dofinansowania: 15.000,00 euro 
Dofinansowanie:  Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).  
Opis projektu: Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi na terenie Gminy Zbąszynek. 
 
 
 

 
 
Projekt: Międzynarodowe spotkania ze smakiem 2019 
Wartość projektu: 4 965,75 Euro 
Wysokość dofinansowania: 4 220,89 Euro 
Dofinansowanie: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu 
„Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
Opis projektu: Celem projektu była promocja kuchni regionalnej oraz miast uczestniczących w projekcie-Zbąszynka i 
Peitz, poprzez zaprezentowanie utożsamianych z regionalną kuchnią tradycyjnych potraw i produktów kulinarnych 
oraz wspólne sportowe konkurencje. 
 
Projekt: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 
Termin realizacji: I-X 2019 r. 
Wartość projektu: 13 714,51 zł 
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest” na lata 2019 -2023. 
Wysokość dofinansowania: 2 539,72 zł (20% kosztów kwalifikowanych) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, 10 158,90 zł (80% kosztów kwalifikowanych) Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
Opis projektu: W ramach projektu zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 1079,8 m2 płyt azbestowych 
o wadze 15,658 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 685,3 m2 płyt azbestowych o wadze 9,938 Mg. 
Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 25,596 Mg wyrobów zawierających azbest.  
Z 9 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 10 posesji odebrano już zdemontowany azbest. 
 

  
 
 
 
 

http://interregva-bb-pl.eu/pl/
http://interregva-bb-pl.eu/pl/


Projekty realizowane w ramach środków własnych. 
 
Kotłownia 
Z końcem sierpnia zakończono modernizację kotłowni gazowej w budynku bursy szkolnej przy ul. Kolejowej w 
Zbąszynku. Wymieniono stare kotły gazowe, zainstalowano zasobnik ciepłej wody, zamontowano wkład kominowy i 
nowy osprzęt kotłowni. Wykonano również prace posadzkarskie, ułożono płytki na ścianach a całość pomalowano. 
Wykonawcą była firma Hydro-Friz Zbigniew Friedrich z Glinna. Wartość wykonanych prac wyniosła 164 tys. zł. 
 
9.2. Wykaz opracowanych dokumentacji technicznych w 2019 roku 
1/ Zmiana sposobu użytkowania z przebudową  budynku byłej remiz, na budynek dla lokalnej społeczności w ramach 
rozwoju infrastruktury kulturalnej wsi Chlastawa. 
2/ Opracowano PFU: 

- Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej-etap III w Zbąszynku, 
- Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku. 

 
10. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
10.1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zbąszynek. 
Cały obszar Gminy Zbąszynek objęty jest Studium uchwalonym Uchwałą Nr XVII/772000 Rady Miejskiej  
w Zbąszynku z dnia 11.05.2000 r. Studium to dokument strategiczny, kształtujący generalne zasady polityki 
przestrzennej Gminy oraz zawiera wytyczne do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego.  
W 2019 r. na wniosek inwestora IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki West w Zbąszynku rozpoczęto pracę 
nad jedną zmianą studium: 
- Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 
Zbąszynek dla terenów w obrębie miejscowości Chlastawa w Gminie Zbąszynek.  
  
10.2 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.  
Gmina Zbąszynek na koniec roku 2018 r. posiadała 25 uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które łącznie obejmowały ok. 1500 ha, co stanowi około 16% powierzchni 
Gminy. Większość opracowań stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczające tereny 
pod zabudowę przemysłową lub usługową. Pozostałe dotyczą przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową 
oraz pod komunikację. 
W 2019 r. na wniosek inwestora IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki West w Zbąszynku  rozpoczęto 
pracę na jednym nowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chlastawa w celu realizacji 
inwestycji budowy zakładu przemysłowego z dopuszczeniem lokalizacji farmy fotowoltaicznej albo samej farmy 
fotowoltaicznej 
 

Numer Uchwały Data  Dotyczy Powierzchnia 

IX/44/2019 24 czerwca 
2019 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie 
miejscowości Chlastawa w Gminie Zbąszynek 

Ok. 12,00ha 

 
W 2019 r. zostało wydanych: 
- 174  zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, 
- 16 wyrysów  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- 18 wypisów   z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



WYKAZ  MIEJSCOWYCH PLANÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OBOWIĄZUJĄCYCH  NA  TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK w ROKU 2019 

Lp. Numer uchwały Dotyczy: Uwagi: 

1 XXVII/31/96 
20.11.1996 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zbąszynek oraz wsi Kosieczyn i Chlastawa, teren położony w 
obrębie miasta Zbąszynek. 

Plan obejmuje tereny pod strefę przemysłową w rejonie ul. 
Czarna Droga oraz lokalizację oczyszczalni ścieków w 
Kosieczynie i Zbąszynku. 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 1 poz.13 z 1997r 

2 II/15/98 
03.12.1998r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zbąszynek, teren położony w obrębie wsi Rogoziniec. 

Plan obejmuje teren pod lokalizację strefy obsługi rolnictwa w 
Rogozińcu na gruncie Bogdana Rzepy. 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 24 poz.274 z 
1998r 

3 XXIII/1/2001 
22.02.2001r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa, teren 
położony w obrębie wsi Chlastawa. 

Plan obejmuje budowę obwodnicy wsi Chlastawa i budowę 
zbiornika wody p.poż. 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12 poz.120 z 2001r  

4 XXX/35/2001 
22.11.2001r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Zbąszynek w rejonie osiedla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  przy ulicy Topolowa w Zbąszynku. 

Plan obejmuje zagospodarowanie terenu między ulicami Marii 
Konopnickiej – ul. Marii Dąbrowskiej pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną  
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego  Nr 133 poz.1423 z  
2001r 

5 XXX/36/2001 
22.11.2001r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Dąbrówka Wlkp. 

Plan obejmuje zagospodarowanie terenu pod lokalizację 
fermy lisów przy ul. Trzcielskiej 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego  Nr 133 poz.1424 z  
2001r 

6 XXXII/46/2002 
16.01.2002r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zbąszynek oraz wsi Kosieczyn i Chlastawa, teren położony  w 
obrębie miasta Zbąszynek i wsi Chlastawa. 

Plan obejmuje zagospodarowanie terenu pod lokalizację 
oczyszczalni ścieków na terenie m. Zbąszynek ( rozszerzenie 
terenu oczyszczalni)  
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego  Nr 17 poz.172 z  2002r 

 
7 

VI/12/2003 
24.04.2003r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa, teren 
położony w obrębie miasta Zbąszynek 

Plan obejmuje zagospodarowanie terenu po byłym 
ogrodnictwie PKP w Zbąszynku ul. PCK na cele zabudowy 
mieszkaniowej i usług o charakterze okołomiejskim.  
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego  Nr 31 poz.656 z  2003r 



8 IX/19/2003 
21.08.2003r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa, teren 
położony w obrębie miasta Zbąszynek.   

Plan obejmuje zagospodarowanie terenu pod rozwój 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulic 
Ogrodowa –Platanowa– Kościelna. 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 103 poz.1579 z 2003r. 

9 XV/2/2004 
05.02.2004r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn 
i Chlastawa oraz wsi Dąbrówka Wlkp. 

Plan obejmuje wyznaczenie terenu pod budowę obwodnicy 
drogowej miasta Zbąszynek w rejonie przysiółka Bronikowo 
( obwodnica północna Zbąszynka )  
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 18 poz.318 z dnia 
24.03.2004r. 

10 XXI/34/2004 
04.10.2004r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chlastawa , 
zbiornik retencyjny wody opadowej i p.poż.  
 

Plan obejmuje teren pod budowę zbiornika retencyjnego na 
wody opadowe i p.poż. ( jeziorko )  
Publikacja :Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 5 poz. 84 z  dnia 
28.01.2005r 
 
 

11 XXV/6/2005 
17.03.2005r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zbąszynek i przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa 
w obrębie wsi Chlastawa – budownictwo mieszkaniowe i usługi 
komunikacyjne ( budowa stacji paliw ) 

Plan obejmuje teren pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i budowę stacji paliw w Chlastawie przy  
obwodnicy  
Publikacja :Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 38 poz. 858 z  dnia 
08.07.2005r 

12 XXVI/15/2005 
21.04.2005r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek 
dla dz. nr 4/1 – rozbudowa cmentarza 

Plan obejmuje teren przyległy do cmentarza, przewidziany 
pod rozbudowę cmentarza  
Publikacja :Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 96 poz. 1572 z  dnia 
07.12.2005r 

13 XII/32/2007 
30.08.2007r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Wlkp. 
( strefa przemysłowa  - tereny przy ul. Poznańska w Dąbrówce Wlkp. f-
ma Wexpool) 
 

Plan obejmuje tereny przemysłowe w Dąbrówce Wlkp. pod 
zakład segregacji odpadów f-my Wexpool. 
Publikacja :Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 104 poz. 1399 z  dnia 
10.10.2007r 

14  XXII/28/2008 
26.06.2008r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn ( 
budowa przypory toru Warszawa – Rzepin - Kunowice) 
w km. 387.750 do 389.420  
 

Plan obejmuje tereny przy magistrali kolejowej E 20 – budowa 
przypory toru po obu stronach nasypu . 
Publikacja :Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 84 poz. 1319 z  dnia 
31.07.2008r 



15 IX/33/2011 
22.06.2011r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przemysłowa i usługowa w 
rejonie ulic Okrężna, Podgórna i Mała i Marcina Rożka w Kosieczynie  
 

Plan obejmuje  zabudowę ulicy Okrężnej po obu jej stronach 
budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym, 
ul.  Podgórna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
budownictwo usługowe  oraz tereny przemysłowe w rejonie 
torowiska, ul.  Marcina Rożka tereny zabudowy mieszkaniowej 
oraz tereny rekreacyjne dla wsi Kosieczyn 
Publikacja :Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 117 poz. 2176 z  
2011r. 

16 IX/46/2011 
29.09.2011r. 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budowę ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Zbąszynek w obrębie wsi Chlastawa, 
Kosieczyn, Kręcko, Dąbrówka Wlkp. Rogoziniec oraz miasta Zbąszynek 
 

Plan obejmuje przebieg tras rowerowych na obszarze Gminy 
Zbąszynek  
Publikacja :Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r. poz. 1124 z  
2012.05.31  . 

17 XVII/23/2012 
29.03.2012r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn pod 
wydobycie kopalin na działce nr 683 (kopalnia piasków i żwirów)  
 

Plan obejmuje teren działki o pow. 5,90 ha położonej w 
południowo-wschodniej części wsi Kosieczyn Publikacja:  
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r. poz. 1011 

18 XXV/94/2012 
20.12.2012r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa w obrębie miasta 
Zbąszynek pod lokalizację mieszkalnictwa i usług. 
 
 

Plan obejmuje tereny przy pawilonie handlowym Intermarche 
dot. rozszerzenia usług o stację paliw oraz rozszerzenie 
zabudowy mieszkaniowej na zachód od obiektu pawilonu 
Intermarche  
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z2013r poz. 24  
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XXX/39/2013 
22.05.2013r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębie miejscowości Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec pod 
lokalizację urządzeń energetycznych z odnawialnych źródeł energii 
(turbiny wiatrowe ) 
 
 

Plan obejmuje tereny rolnicze o pow. około 1238 ha położone 
w rejonie miejscowości Rogoziniec i Dąbrówka Wlkp. z 
przeznaczeniem pod lokalizację turbin wiatrowych.  
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013r. poz. 1393 

20 VIII/40/2015 
28.05.2015r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w sprawie zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębie wsi Chlastawa i Kosieczyn 

Plan obejmuje tereny rolnicze położone pomiędzy Chlastawą, 
a Kosieczynem przy drodze woj. 302 (po północno zachodniej 
stronie) w rejonie wieży ciśnień. Obszar objęty planem 
przeznaczony pod budownictwo przemysłowe, obwodnicę 
zachodnią Chlastawy, budownictwo mieszkaniowe, usługi o 
pow. Poniżej 2000m2.  
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015r. poz. 1021 



21 XXI/61/2016 
25.08.2016r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w obrębie miejscowości Zbąszynek (przy osadzie 
Bronikowo).  

Plan obejmuje tereny rolnicze położone pomiędzy obwodnicą 
północną miasta Zbąszynek, a zwartą zabudową mieszkaniową 
miasta w rejonie ulicy Poznańskiej (na wysokości osady 
Bronikowo) 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r. poz. 1718 

22 XXX/47/2017 
25.05.2017r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa, gm. Zbąszynek. 
 

Plan obejmuje tereny istniejącej i projektowane dla strefy 
przemysłowej IKEA w Chlastawie. 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r. poz. 1261 
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XXXV/110/2017 
23.11.2017r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zbąszynek w rejonie ulic Ogrodowej, św. Piotra i Pawła.  

Zmiana planu obejmuje tereny przeznaczone pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczone przed 
zmianą planu symbolem P,S jako tereny działalności 
produkcyjnej, magazynowo składowe oraz terenu usług i 
rzemiosła oznaczone symbolem UR. 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r. poz. 2462 

24 XXXVII/4/2018 
25.01.2018r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przemysłowych w obrębie miasta Zbąszynek i wsi Chlastawa, Dąbrówka 
Wlkp., Kosieczyn. 
 

Plan obejmuje tereny istniejącej i projektowane dla strefy 
przemysłowej IKEA w Chlastawie. 
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r. poz. 232 

25 XXXVIII/14/2017 
22.02.2018r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przemysłowych w obrębie miasta Zbąszynek w rejonie ulic: Ogrodowa, 
Zachodnia, Henryka Sienkiewicza 
 

Plan obejmuje tereny pomiędzy ulica Henryka Sienkiewicza, a 
ul. Zachodnią i ul. Ogrodową za Intermarche z przeznaczeniem 
pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i 
jednorodzinne. Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r. 
poz. 485 



51 
 

10.3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane w 2019 r. 
Łącznie wydano 52 decyzje, w tym: 

a) 38 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, 
b) 10 decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 
c) 4 decyzje odmawiające wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Poza decyzjami: 
a) 1 sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez inny organ (SKO w Zielonej Górze), 
b) w jednej sprawie wydano Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na 

obowiązywanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze objętym 
wnioskiem. 

 
10.4. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 r. 
Łącznie wydano 7 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

a) Enea Operator Sp. z o.o. – 2 decyzje /budowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego 
napięcia/, 

b) Gmina Zbąszynek – 1 decyzja /zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku byłej remizy 
w Chlastawie/, 

c) Polskie Sieci Gazowe Sp. z o.o. – 1 decyzja /budowa gazociągu średniego ciśnienia/, 
d) Orange Polska SA – 1 decyzja  /rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej/, 
e) P4 Sp. z o.o.    – 1 decyzja /budowa stacji bazowej telefonii komórkowej/,   
f) osoba fizyczna – 1 decyzja /budowa sieci gazowej na potrzeby budynków wielorodzinnych/. 

 
10.5. Decyzje środowiskowe w 2019 r. 
W 2019 roku wydano 17 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji: 

a) 13 decyzji dotyczących budowy farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, 
b) budowa stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą, 
c) uruchomienie punktu przetwarzania (odzysku) katalizatorów samochodowych, 
d) wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 

m3/h na terenie wsi Bronikowo, 
e) wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 

m3/h na terenie wsi Rogoziniec. 
 

Numeracja porządkowa nieruchomości na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 r. 
a) nadano 27 numerów porządkowych nieruchomości, 
b) wydano 3 zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości. 
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11. OŚWIATA I EDUKACJA 
Jednym z zadań własnych Gminy jest zaspakajanie potrzeb w zakresie edukacji publicznej. 

Gmina jest organem prowadzącym dla  3 szkół podstawowych działających na terenie Gminy: 
1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku; 
2) Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.; 
3) Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie; 
4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku, na podstawie 
podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie.  

Na mocy Uchwały Nr XXI/56/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w 
sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszynek, 
szkołom zapewnia się obsługę finansową i organizacyjną w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, z 
zadaniami przypisanymi do Referatu Oświaty. 
 
11.1.  SZKOŁY 
1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku. 
 
Dyrektorem Szkoły jest Pani Anna Szczesiak. Szkoła ma dwóch wicedyrektorów. 
Szkoła funkcjonuje w strukturze szkoły ośmioklasowej. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w dwóch 
budynkach. 
 
Liczba uczniów i oddziałów w Szkole Podstawowej w Zbąszynku wg SIO na 30 września 2019 r. 

 Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Klasy I-VIII 436 21 

 
Zatrudnienie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zbąszynku wg SIO na 30 września 2019 r. 

Liczba stosunków pracy 

 
ogółem 

bez 
stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Razem etaty 41,76 0 0 4,33 6,71 30,72 

 
Zatrudnienie administracji i obsługi w Szkole Podstawowej w Zbąszynku na 30 września 2019 r.  

Pracownicy Osoby Etaty 

Administracja 4 3,5 

Obsługa 8 7 

Asystent nauczyciela 1 0,4 

Razem 13 10,9 

 
Środki budżetowe, którymi gospodarowała szkoła w roku 2019: 

Plan ogółem Środki wynikające z subwencji  
Środki dołożone z budżetu 

Gminy 

4.802.410,11 3.458.809,00 1.343.601,11 

 
2. Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp. 
 
Dyrektorem szkoły jest Pani Małgorzata Gruchała. 
Szkoła funkcjonuje w pełnej strukturze szkoły ośmioklasowej. Brak rocznika w klasie IV. 
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Liczba uczniów i oddziałów w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. wg SIO na 30 września 
2019r. 

 Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Klasy I-VIII 125 8 

 
Zatrudnienie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. wg SIO na 30 września 2019 r. 

Liczba stosunków pracy 

 
ogółem 

bez 
stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Razem etaty 16,56 0 1,01 1,95 4,33 9,27 

 
Zatrudnienie administracji i obsługi w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. na 30 września 
2019r.  

Pracownicy Osoby Etaty 

Administracja 1 1 

Obsługa 4 2,5 

Razem 5 3,5 

 
Środki budżetowe, którymi gospodarowała szkoła w roku 2019: 

Plan ogółem Środki wynikające z subwencji  
Środki dołożone z budżetu 

gminy 

1.808.945,04 1.109.730,00 699.215,04 

 
3. Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie. 
Dyrektorem Szkoły jest Pan Sławomir Matysik;  
p.o. Dyrektora w 2019 roku były: Pani Elżbieta Dzik i Pani Ewa Heyduk. 
Szkoła funkcjonuje w pełnej strukturze szkoły ośmioklasowej. Brak rocznika w klasie IV. 
 
Liczba uczniów i oddziałów w Szkole Podstawowej w Kosieczynie wg SIO na 30 września 2019r. 

 Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Klasy I-VIII 105 7 

 
Zatrudnienie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kosieczynie wg SIO na 30 września 2019 r. 

Liczba stosunków pracy 

 
ogółem 

bez 
stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Razem etaty 14,55 0 2 1 2,06 9,49 

 
Zatrudnienie administracji i obsługi w Szkole Podstawowej w Kosieczynie na 30 września 2019 r.  

Pracownicy Osoby Etaty 
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Administracja 1 1 

Obsługa 3 2,5 

Razem 4 3,5 

 
Środki budżetowe, którymi gospodarowała szkoła w roku 2019: 

Plan ogółem Środki wynikające z subwencji  
Środki dołożone z budżetu 

gminy 

1.597.073,98 975.554,00 6211.519,98 

 
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. 
Dyrektorem Szkoły jest Pani Ewa Omelczuk. Szkoła ma wicedyrektora. 
W strukturze Centrum funkcjonują szkoły: 
Technikum w Zbąszynku; 
Liceum Ogólnokształcące; 
Branżowa Szkoła I Stopnia z klasami zasadniczej szkoły zawodowej. 
Liczba uczniów i oddziałów w CKZiU w Zbąszynku wg SIO na 30 września 2019 r. 

 
 

Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Branżowa Szkoła I Stopnia 107 4 

Liceum Ogólnokształcące 125 5 

Technikum 246 10 

Razem 478 19 

 
Zatrudnienie nauczycieli w CKZiU w Zbąszynku wg SIO na 30 września 2019 r. 

Liczba stosunków pracy 

 
ogółem 

bez 
stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Razem etaty 39,72 0 2 2,10 10,35 25,29 

 
Zatrudnienie administracji i obsługi w CKZiU w Zbąszynku na 30 września 2019 r.  

Pracownicy Osoby Etaty 

Administracja 4 3,5 

Obsługa 4 7 

Razem 8 7,5 

 
Środki budżetowe, którymi gospodarowała szkoła w roku 2019: 

Plan ogółem Środki wynikające z subwencji  
Środki dołożone z budżetu 

gminy 

3.807.314,87 2.996.560,00 810.754,87 
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11.2. FINANSOWANIE OŚWIATY 
 
Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2019 r. z wyszczególnieniem jednostek oświaty i 
niepublicznych przedszkoli 
 

 
L.p. Wyszczególnienie 

Plan Wykonanie Wykonan
ie % w zł w zł 

1 2 3 4 5 

1. Łącznie plan na wydatki  w oświacie 16 802487,78 15 892 740,98 94,6 

(2+9+18+19+20+22+23+24+28+29+30+31+32+33) 

2. Szkoły Podstawowe  (poz. 4) 7 002 478,49 6 813 943,60 97,3 

3. w tym:       

4. Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe  
funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji 
dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych 
(poz. 6+7+8) 

7 002 478,49 6 813 943,60 97,3 

5. w tym:     

6. SP Zbąszynek 3 734 366,92 3 571 282,06 95,6 

7. SP Kosieczyn  1 509 930,98 1 487 120,87 98,5 

8. SP Dąbrówka Wlkp.  1 758 180,59 1 755 540,67 99,8 

9. Przedszkola (80104) 2 450 215,34 2 449 044,34 100,0 

10. w tym:       

11. Dotacja podmiotowa  2 430 463,64 2 429 292,64 100,0 

12. Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku   1 745 426,10   

13. Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.   349 085,22   

14. Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu   4 345,06   

15. Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie   174 834,00   

16. Przedszkole Niepubliczne w Kręcku   155 602,26   

17. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 

19 751,70 19 751,70 100,0 

18. Klasy gimnazjalne rozdz. 80110                             681 320,61 681 320,61 100,0 

19. Dowożenie uczniów 345 076,78 342 373,45 99,2 

20. Technika (80115) 2 112 305,70 2 060 330,36 97,5 

21.  Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie 
szkoły do dyspozycji dyrektora placówki 

2 112 305,70 2 060 330,36 97,5 

22. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) 267 879,83 267 879,83 100,0 

23. Licea Ogólnokształcące(80120) 953 745,63 953 745,63 100,0 

24. Szkoły zawodowe (poz. 26+27) 347 501,71 343 361,71 98,8 

25. w tym       

26.  Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie 
szkoły do dyspozycji dyrektora placówki 

310 301,71 310 301,71 100,0 

27. Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja 
celowa przekazana na podstawie umowy innej jst 

37 200,00 33 060,00 88,9 
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28. Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli (80146) 61 068,03 53 173,93 87,1 

29. Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych 
formach wychowania przedszkolnego (80149) 

20 569,13 20 569,13 100,0 

30. Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych (80150) 

460 981,00 332 352,41 72,1 

31. Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,  
liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i 
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 
stopnia oraz szkołach artystycznych(80152) 

165 663,00 142 516,42 86,0 

32. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych(80153) 

61 828,80 61 818,85 100,0 

33. Pozostała działalność ( m.in. realizowane projekty z 
dofinansowaniem z funduszy strukturalnych) (80195) 

1 871 853,73 1 370 310,71 73,2 

 
Subwencja oświatowa 
Gmina Zbąszynek na rok budżetowy 2019 otrzymała subwencję oświatową w wysokości 
9.765.883 zł. Z tego dotacja dla szkół wynosi 8.540.653 zł, a kwota 1.225.230 zł na zadania 
pozaszkolne, w których mieszczą się m.in. zwiększenia według odpowiednio wag na dzieci 
niepełnosprawne przebywające w przedszkolach niepublicznych i subwencja na dzieci 
sześcioletnie. 
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11.3. PRZEDSZKOLA 
 
Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych. 
Gmina Zbąszynek jest organem rejestrowym dla niepublicznych przedszkoli: 
1) Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” Tadeusz Wróbel w Zbąszynku; 
2) Przedszkole Niepubliczne Wanda Gołek w Dąbrówce Wlkp.; 
3) Przedszkole Niepubliczne Danuta Skrzyszewska w Kosieczynie; 
4) Niepubliczne Przedszkole „Bąbolandia” Anita Bielecka w Kręcku. 
 

Warunkiem przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podanie właściwemu 
organowi gminy danych o planowanej liczbie dzieci do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji. 
W 2018 roku, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 
konieczne było podjęcie nowej uchwały odnośnie dotacji dla przedszkoli – Uchwała nr XXXVII/3/2018 
Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 stycznia  2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym 
przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek.  
 

Miesięczne stawki dotacji na rok 2019, zgodnie z art.  43  ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych oraz stawki subwencyjne wynikające z metryczki subwencyjnej na rok 2019 dla 
przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Zbąszynek osoby fizyczne lub 

prawne 
  

Lp. Rodzaj dotacji  Kwota miesięczna za 2019 r.   

1. dotacja dla niepublicznego przedszkola na każde dziecko 582,78 

2.  dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem 
specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy – (N61,i  - SIO), 

1714,09 

3. dla dzieci na wczesne wspomaganie 
 

399,95 

 
Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w 2019 r.  została przyznana w kwocie 332.511,00 zł na 
237 dzieci. Średnioroczna liczba dzieci wyniosła 234,67 zł. W związku z niższą liczbą dzieci, wykonanie 
dotacji było niższe i nadwyżkę w kwocie 3.268,99 zł zwrócono do budżetu państwa. 
 
11.4. DOWOZY 
Sieć szkół w gminie jest organizowana z zachowaniem przede wszystkim ustawowych odległości drogi 
dziecka do szkoły, odpowiednio 3 km w przypadku klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół 
podstawowych. Jeżeli droga dziecka przekracza odległości wymienione w ustawie gmina zapewnia 
bezpłatny dowóz uczniów do szkół. 
Dowóz jest organizowany do szkół podstawowych w gminie oraz uczniów niepełnosprawnych do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu i w Świebodzinie. 
Środki wydatkowane w roku 2019 wyniosły 342.373,45 zł. 
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12. POMOC SPOŁECZNA 
I. WPROWADZENIE 

Zadaniem lokalnej polityki społecznej jest zintegrowane planowanie społeczne zmierzające do 
osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji i pomocy społecznej. 
Adresatami lokalnej polityki społecznej są grupy społeczne i indywidualne osoby nie mogące zaspokoić 
we własnym zakresie niezbędnych dla normalnego życia potrzeb. Bez pomocy instytucji do tego 
powołanych mogą one zostać zepchnięte na margines społeczny.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz 
podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem.  

Misją Gminy Zbąszynek w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest pomoc w 
zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie marginalizacji i alienacji osób 
i rodzin,  które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków 
innych zjawisk społecznie negatywnych. 
 

II. ZDEFINIOWANE PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE  
Zdefiniowane problemy społeczne wymagające planowych działań nakreślonych w Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych i w gminnych programach pomocy: 
 
Problem 1  
Dysfunkcje opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach rzutują na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 
Cel strategiczny I 
Wsparcie rodziny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci.  
Cel operacyjny  
1. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji wychowawczo-opiekuńczych. 
2. Wsparcie dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.  
 
Problem 2  
Postępujące starzenie się społeczeństwa ograniczająca osobom starszym samodzielny, czynny udział w 
życiu społecznym. 
Cel strategiczny II 
Rozwój systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w kierunku usprawnienia i 
aktywizacji oraz promowania zdrowego stylu życia. 
Cel operacyjny  
1. Pobudzanie do aktywności kulturalnej. 
2. Aktywizowanie osób starszych, w tym zwiększenie oferty edukacyjnej. 
3. Popularyzacja i promowanie aktywności fizycznej. 
4. Wspieranie działań w zakresie zwiększenia usług:  kardiologii, diabetologii, ortopedii, dostępu do 
usług rehabilitacyjnych, profilaktyki (cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory). 
5. Wspieranie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia. 
6. Rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych. 
 
Problem 3  
Używanie środków psychoaktywnych, w tym coraz częstsze uzależnienia behawioralne skutecznie 
ograniczają wydolność rodzin nimi dotkniętych. 
Cel strategiczny III  
Wzmocnienie systemu profilaktyki uzależnień. 
Cel operacyjny  
1. Wsparcie działań profilaktycznych w szkołach poprzez rekomendowane programy profilaktyczne 
lub sprawdzone programy autorskie.  
2. Wsparcie osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem, przemocą. 
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3. Podniesienie poziomu świadomości społecznej w sferze zagrożenia uzależnieniami. 
4. Zwiększenie aktywności społecznej młodzieży. 
 

III. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OPS W 2019 ROKU - ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ 
 
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA  

1) 85202 Domy pomocy społecznej 
2) 85203 Ośrodki Wsparcia 
3) 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
4) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej                 

5) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
6) 85216 Zasiłki stałe  
7) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
8) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
9) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 
10) 85295 Pozostała działalność  – projekt Senior +, dofinansowanie KFS 

 
DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

1) 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 
 

 DZIAŁ 855 – RODZINA 
1) 85501 Świadczenie wychowawcze 
2) 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 
3) 85504 Wspieranie rodziny 
4) 85508 Rodziny zastępcze 
5) 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz  za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów 

 
IV. WYDATKI ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADAŃ: 
Zadania własne - finansowane z budżetu gminy                                        1 207 456,84 zł 
Zadania własne - finansowane z budżetu państwa              438 835,48 zł 
Zadania zlecone przez rząd              9 093 938,31 zł 
Program Wieloletni „Senior+”                                41 709,78 zł                    
Dofinansowanie z KFS                                    2 880,00 zł 

      Ogółem:        10 784 820,41 zł  
 

V. ANALIZA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA OPS  
 

Tabela nr 1  Ilość rodzin i osób objętych pomocą w latach 2017 – 2019 

 2017 2018 2019 

Rodziny, osoby korzystające ze świadczeń i usług pomocy 
społecznej 

   

Ilość rodzin objętych pomocą społeczną 182 168 145 

Ilość osób w tych rodzinach 469 404 349 
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Ilość rodzin objętych pracą socjalną 122 160 141 

Jednoosobowe gospodarstwa domowe 99 117 89 

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne    

Ilość rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych 114 152 137 

Liczba dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny 303 316 287 

Ilość wypłacanych zasiłków pielęgnacyjnych,  w tym: 335 334 331 

zasiłki pielęgnacyjne dla dzieci 57 58 53 

zasiłki pielęgnacyjne dla dorosłych 278 276 278 

Świadczenie  wychowawcze 500+     

Liczba rodzin pobierających świadczenie 565 560 944 

Liczba dzieci, na które wypłacane jest świadczenie 808 778 1 481 

Liczba rodzin niepełnych pobierających 500+ 60 76 0 

Wyprawka szkolna  Dobry Start  300+    

Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie  X 689 
726 

Liczba uczniów, na które wypłacono świadczenie X 952 1 013 

Usługi opiekuńcze,  
domy pomocy społecznej 

   

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 35 
 

29 
 

27 
 

Liczba osób przebywających w DPS 8 9 13 

Dożywianie, stypendia    

Ilość dzieci objętych dożywianiem 137 134 99 

Ilość uczniów pobierających stypendium szkolne i zasiłki szkolne 59 46 25 

Asystent rodziny, piecza zastępcza, Niebieskie Karty – przemoc 
w rodzinie 

   

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny  14 15 18 

Ilość dzieci przebywających w domu dziecka i rodzinach 
zastępczych 

4 3/1 5/1 

Liczba procedur Niebieskiej Karty prowadzonych w roku 2019 
22 21 15 
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Tabela nr 2  Powody udzielania pomocy społecznej w latach 2017 - 2019  

 
 
Wykres 1 Struktura ilościowa powodów udzielania pomocy społecznej w 2019 roku 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Probl. alkohol. i narkot.      10

Przemoc w rodzinie 1

Długotrwała choroba         34

Niepełnosprawność           59

Ubóstwo 65

Bezrobocie 36

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
prawadzenia gospodarstwa 
domowego                      114

L.p. Powody udzielania pomocy 2017 2018 2019 

1 Ubóstwo 88 78 65 

2 Bezrobocie 47 40 36 

3 Niepełnosprawność 81 76 59 

4 Długotrwała choroba 26 30 34 

5 Bezradność w tym: 146 143 114 

 Rodziny niepełne 28 23 14 

 Rodziny wielodzietne 3 1 4 

6 Problemy alkoholowe narkomania  25 9 10 

7 Przemoc w rodzinie 3 2 1 
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13. OCHRONA ZDROWIA 
Ustawodawca w art. 7.1. ustawy o samorządzie gminnym zapisał, że szczególnym  zadaniem własnym 
gminy w zakresie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty jest ochrona zdrowia. 
 
Art. 3. 1. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  (Dz.U. z 2015 Poz. 1916) określa, że 
zadania z zakresu zdrowia publicznego realizują, współdziałając ze sobą, organy administracji rządowej, 
zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 812, 1255 i 1269), państwowe jednostki organizacyjne, w tym agencje 
wykonawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na 
promocji lub ochronie zdrowia. 
 
W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 1 ww. ustawy tj.: monitorowanie i ocenę stanu zdrowia 
społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, samorząd 
gminy oraz samorząd powiatu mogą współpracować z samorządem województwa. 
Rada Miejska co najmniej raz w roku podejmuje temat funkcjonowania służby zdrowia. 
 
Głównym dokumentem, który określa cele i zadania w ochronie zdrowia w Gminie Zbąszynek jest 
strategia rozwoju gminy. Cele strategiczne: 

1. Zwiększać dostęp mieszkańców do usług medycznych; 
2. Uruchamiać programy profilaktyki zdrowotnej i szeroko rozumianej promocji zdrowia. 

Ponadto w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2014 -2023 
zapisano rozwiązania służące budowaniu systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w 
kierunku usprawnienia i aktywizacji oraz promowania zdrowego stylu życia. 
Osiągnięcie tak określonego celu strategicznego odbywać się będzie poprzez m.in.:  rozwój sportu, jego 
popularyzacja i promowanie aktywności fizycznej, oraz wspieranie działań w zakresie zwiększenia usług  
w zakresie: kardiologii, diabetologii, ortopedii, dostępu do usług rehabilitacyjnych, profilaktyki 
(cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory). 
 
13.1. Obiekty gminne pod działalność ochrony zdrowia 
Gmina Zbąszynek pod działalność związaną z ochroną i promocją zdrowia zabezpiecza nast. obiekty: 

a) Przychodnia Zdrowia w Zbąszynku ul. Długa 1 wraz z przyległymi garażami; 
b) Centrum Usług Medycznych i Społecznych w Zbąszynku ul. Kosieczyńska 4; 
c) Lądowisko dla helikoptera. 

 
1) Przychodnia Zdrowia w Zbąszynku, ul. Długa 1 

a) NZOZ świadczące usługi z zakresu POZ (4 praktyki lekarza rodzinnego; Anna i Ryszard Lis, 
Waldemar Wolski, Mirosława Łuciów-Stawicka, Alina Cesarz-Maciejewska) 

b) Gabinety stomatologiczne; 2 lekarzy stomatologów (Małgorzata Rezmer, Barbara Górawska), 
c) Laboratorium medyczne „Diagnostyka” Sp. z o.o., 
d) Pracownia Optometryczna Marek Kapiński, - zakończył działalność, 
e) Podstacja Pogotowia Ratunkowego Nowy Szpital w Świebodzinie, 
f) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Nowy Szpital w Świebodzinie, 
g) TJ AUDIO Centrum Pr. Słuchu – nie przedłużyli umowy najmu, 
h) Polski Związek Diabetyków k/Zbąszynek. 

 
W obiekcie Przychodni świadczone są także usługi: 

 Prawnicze płatne - Kancelaria Prawnicza Katarzyna Trudzińska, 
 Bezpłatne Usługi Prawnicze – siedziba OPS, 
 OPS w Zbąszynku, 
 Siedziba GKRPA. 

Wszystkie lokale w Przychodni  są wynajęte. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 
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2)  Centrum Usług Medycznych i Społecznych przy  ul. Kosieczyńskiej 4 
a) MC Zdrovita; prowadzi 10  poradni specjalistycznych;  pracownię rentgenowską i  pobieralnię 

krwi, 
b) NZOZ Ewa-Med. Centrum Rehabilitacyjne, 
c) Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku, 
d) Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 
W obiekcie świadczone są także inne dodatkowe usługi: 

a) Cieplisko dla osób bezdomnych, 
b) Zbąszynecki Klub Motocyklowy „HORNETS”, 
c) Zespół muzyczny „Uliczny Opryszek”, 
d) Zespół muzyczny Paryska-Goriaczew, 
e) Zespół muzyczny 3SW, 
f) Flashy sound - szkoła rodzenia. 

 
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
 
13.2. Koszty utrzymania  obiektów 

 
1. Wpływy – dochody wykonane: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Czynsz 

Przychodnia 
Długa 1 

19,00 19,40 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,00 

CUMiS 
Kosieczyńska 4 

15,00 15,30 15,50 16,00 16,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

 

Dochody wykonane; czynsz, media, odsetki,  /zł/ 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Przychodnia 
Długa 1 116 480,41 117 943,30 117 581,73 121 781,49 122 719,55 120 267,77 125 701,98 

CUMiS 75 722,40 80 397,88 80 798,22 86 421,34 86 331,83 86 440,39 83 801,22 

Razem 192 202,81 198 341,18 198 379,95 208 202,83 209 051,38 206 708,16 209 503,20 

 
2. Wydatki 2019 r.; wg klasyfikacji budżetowej 

a) Przychodnia Długa 1 i Centrum Usług Medycznych i Społecznych Kosieczyńska 4 

zadanie Przychodnia CUMiS 

 1 2 

Fartuch + pranie 3020  255,90 zł 180,00 zł 

Płace 4010 72 796,61 zł 

Pochodne od umów 4110 12 941,68 zł 

Umowy zlecenia 4170 2 400,00 zł 2 490,00 zł 

Zakup materiałów 4210 6 497,79 zł 558,01 zł 

Media; gaz, energia 4260 57 778,59 zł 42 519,61 zł 

Usługi 4270 17 975,05 zł 13 470,40 zł 

Badania lekarskie 4280 154,00 zł 135,80 zł 

Pozostałe usługi 4300 6 379,00  zł 4 254,50 zł 

Razem bez płac  91 440,33 zł 63 608,32 zł 

Płace 85 738,29 zł 
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Zwrot poniesionych wydatków - Dzienny Dom Senior –Wigor” - projekt MRPiPS oraz wpływu 
z firmy ubezpieczeniowej UNIQA TU S.A. – GAB. W. Wolskiego 

Ogrzewanie - - 16 500,00 zł 

Energia - - 8 800,00 zł 

Odszkodowanie - 5  061,29 zł  

Razem   25 300,00 zł 

Razem 86 379,04 zł 38 308,32  zł 

Razem ( 1+2) 124 687,36 zł 

Razem - Wydatki bieżące + płace 210 425,65 zł 

 
b) Podstacja Pogotowia Ratunkowego; Ratownictwo Podstawowe 

 
Podstacja Pogotowia Ratunkowego pełni dyżur całą dobę. Zajmuje pomieszczenia na piętrze 
Przychodni; 43,83 m2. Podstacja realizuje zadanie z zakresu ratownictwa medycznego podstawowego. 
Wydatki poniesione na utrzymanie podstacji Pogotowia Ratunkowego: 

Zadanie 
Kwota (zł)     

2013 2014 2015 2016          2017 2018 2019 

Zakup 
oleju 

22 817,84 22 065,14 20 219,63 18 934,12 19 686,87 21 693,83 23 871,59 

Materiał - - - - - 1 887,00 - 

Telefon 1 028,82 1 302,19 2 158,02 1 567,55 1 453,59 1 427,85 859,13 

Razem 23 846,66 23 367,33 22 377,65 20 501,67 21 140,46 25 008,68 24 730,72 

 
3. Zadania remontowe i sprzętowe 
 

Przychodnia ul. Długa 1 

Lp. zadanie Koszt (zł) 

1 Szafki kartotekowe – gab. ginekologiczny 1 165,00 

2 Naprawa awarii w toalecie Pogotowia Ratunkowego 2 410,44 

3 Remont po zalaniu pomieszczeń wynajmowanych przez W.Wolskiego 13 451,50 

4 Montaż kamery w stronę garaży przy Przychodni 619,60 

 5. Malowanie garaży System gospodarczy 

 Razem 17 646,54 zł 

 
CUMiS ul. Kosieczyńska 4 

Lp. zadanie Kwota(zł) 

1 Wymiana modułu, stycznika i baterii w windzie 3 432,93 

2 Instalacja systematu automatyki bezpieczeństwa pieca w kotłowni       3 936,00  

 Razem 7 368,93 

 
13.3. Informacja z działalności medycznej, profilaktyki i promocji zdrowia 

 
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 

NZOZ świadczące usługi z zakresu POZ w Zbąszynku w 2019 r. to praktyki lekarza rodzinnego, Anny  
i Ryszarda Lisów, Waldemara Wolskiego, Mirosławy Łuciów-Stawickiej i Aliny Cesarz-Maciejewskiej. 
Ponad półtora roku temu, 25 kwietnia 2018 r. Burmistrz Zbąszynka spotkał się z lekarzami 
prowadzącymi praktyki POZ w Zbąszynku, aby omówić działania w ochronie zdrowia w Gminie 
Zbąszynek. Nikt z biorących udział nie zgłaszał zamiaru tak nagłej rezygnacji ze świadczenia usług POZ. 
W 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku nie wpłynęła żadna informacja, chociażby z półrocznym 
wyprzedzeniem o planowanym zakończeniu działalności POZ w 2020 r. 
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Po wypowiedzeniu najmu lokali  5 i 20  listopada 2019 r. i zakończeniu działalności POZ z dniem 31 
grudnia 2019 r. przez NZOZ „Zespół Lekarza Rodzinnego Konsylium” S.C. Anna Lis i Ryszard Lis oraz 
Indywidualną Praktykę Lekarską Aliny Cesarz-Maciejewskiej, Burmistrz Zbąszynka zorganizował 
kilkanaście spotkań z podmiotami leczniczymi i lekarzami: MC Zdrovita Nowy Tomyśl, CM Postęp w 
Świebodzinie, Nowym Szpitalem w Świebodzinie i Skwierzynie, z SP ZOZ w Babimoście i NZOZ CM 
TOPMED w Sulechowie. Rozmowy dotyczyły zabezpieczenia POZ i  działalności leczniczej na terenie 
Zbąszynka. Jednocześnie prowadzone były rozmowy z Okręgową Izbą Lekarską w Zielonej Górze, 
Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz Wydziałem Zdrowia LUW.  
W drodze negocjacji udało się przekonać TOPMED Sulechów do otwarcia działalności leczniczej w 
formie filii w Przychodni w Zbąszynku.  
 
2. Nowy Szpital w Świebodzinie 

1) Zespołu Ratownictwa Medycznego; 2011/2012/2013/2014/2015/16/17/18/19 

 
Liczba wyjazdów 

ogółem 712/797/711/706/739/738/722/801/777 

 
Cel 
wyjazdu 
  

Wypadek 134/101/28/26/79/33/43/119/35 

Wyjazd do chorego 563/696/683/680/660/705/679/682/742 

Zabezpieczenie helikoptera sanitarnego 15/14/9//11/0/0/20/8 

 
2) Hospitalizacja mieszkańców Gminy Zbąszynek w Szpitalu w Świebodzinie 

Oddział/Poradnia 

Ilość leczonych 

2015 2016 2017 2018 2019 

O G O G O G O G O G 

Oddział Chorób 
Wewnętrznych 

1931 110 1053 120 1276 135 1113 113 962 106 

Oddział Ginekol.-Poł. 
Neonatol. 

1211 102 1314 107 1357 69 1267 97 1489 117 

Oddział Anestezjologii i IT     1133 170 95 9 68 5 

Oddział Chirurgiczny 962 87 990 75 1246 92 1 448 99 1196 71 

O – ogółem, G – Gmina 
 

3) Inne Usługi Szpitala w Świebodzinie 

 
Lp. 

 
Usługi 

Ilość leczonych 

2014/2015/2016/2017/2018/2019 

  ogółem Gmina     

1 Nocna i świąteczna pomoc 
lekarska 

10 938/7 347/5 331/13 
002/1484 

282/239/140/362/477 

2 Program Profilaktyki Raka 
Piersi 

530/-/53/89/0/0 11/-/-/0/0/0 

3 Szkoła Rodzenia 86/-/-/69/76/109 0/-/-/0/10/2 

4 ZOL 47/80/69/111/57/117 1/1/1/6/4/4 

 
4) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Zbąszynku. 

Lp. zadanie dane 

1 Liczba Kobiet przyjętych  
do poradni 

ogółem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

777 925 437 375 211 554 511 

2 Liczba wykonanych 
badań cytologicznych 

ogółem 2014/2015/2016/2017/18/19 

223/85/123/98/273 (w tym 73 z SIMP)/390 
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3 L. przyjętych Kobiet w 
ciąży 

253/48/33/15/41/147 

4 L. Kobiet z wykrytą 
nadżerką 

16/12/0/11/12/12 

5 Liczba Kobiet z diagnozą  
 

endometrioza mięśniaki 
macicy 

stany zapalne guzy narządu 
rodnego 

50/0/0/0/0/0 
20/4/1/0/13/2

3 
31/41/42/22/35

/114 
3/2/0/0/0/0 

6 Terminy przyjęć w 
poradni 

Dwa razy w tygodniu / dojazd lekarza finansowany przez Gminę / 

7 Termin kontraktu z nfz 2021-06-30 

Dofinansowanie Gminy do działalności gabinetu - dojazd lekarza i zakup szaf kartotekowych – 3739,25 
zł.  
 
3. MC Zdrovita Nowy Tomyśl/Zbąszynek 
 

1) Poradnie Specjalistyczna w Zbąszynku – Usługi 

Poradnia Liczba  usług-porad 

Gmina Okolica 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CHIRURGII OGÓL. 1375 1302 1533 1382 1590 1849 947 642 678 750 547 708 

ENDOKRYNOL. 540 620 616 533 451 438 523 487 551 598 633 807 

LARYNGOlLOG. 654 618 598 522 513 738 813 678 584 599 594 694 

NEUROLOGICZNEJ 182 373 469 422 269 388 83 239 308 304 180 322 

PSYCHIATRYCZNEJ 
705 

500 388 124 303 454 
530 

280 
64 

224 76 538 374 

PSYCHOLOGICZNEJ 76 194 145 134 178 96 89 103 119 

UROLOGICZNEJ 683 618 549 569 537 509 399 382 350 374 364 388 

GINEKOLOGICZNEJ 688 658 546 537 503 525 727 538 413 421 167 296 

ORTOPEDYCZNEJ 729 684 609 540 522 715 420 498 561 547 565 740 

PULMONOLOG. 502 338 234 214 230 252 505 284 192 190 207 233 

7 098 6574 6210 4988 5052 6046 5 667 4581 
410

4 
394

8 
3898 4681 

Liczba porad ogółem 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Razem 15 322 12 765 11 155 10 314 8 936 8 950 10 727 

 
W 2019 roku przyjętych do wszystkich Poradni było ogółem 4 879 osób, z tego – 2 601 osób z Gminy 
Zbąszynek i 2 278 osób z gmin sąsiednich. 
 

2) Inne usługi MC Zdrovita 

  Liczba zdjęć/przyjętych 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Pracownia RTG 3973 3870 
Gmina 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

2 850 2 570 1 200 

Ogółem 
zdjęć 

3 870 4 701 3 748 3 675 3 392 

2 

Pobieralnia krwi 330 320 
Gmina 765 

Brak 
danych 

b.d. 300 362 

Ogółem 1 020 590 b.d. 340 402 
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3) Wykaz lekarzy 

Lp. Poradnie Imię Nazwisko 

1 CHIRURGII OGÓLNEJ Dariusz Czarnecki, Stanisław Duda, Leszek Karolczuk 

2 ENDOKRYNOLOGICZNA Paweł Bolko 

3 LARYNGOLOGICZNA Stanisław Kusowski, Joanna Zabel /dorośli i dzieci/ 

4 NEUROLOGICZNA Anna Lewandowska 

5 PSYCHIATRYCZNA Tobiasz Ratajczak 

6 PSYCHOLOGICZNA Marek Tomaszewski 

7 UROLOGICZNA Andrzej Frydrychowicz 

8 GINEKOLOGICZNA Grzegorz Mielec 

9 ORTOPEDYCZNA Gabor Stępień, Bolesław Karpina 

10 PULMONOLOGICZNA Aldona Juchacz 

 
4. Centrum Rehabilitacyjne Ewa- Med. Zbąszynek ul. Kosieczyńska 4 

2014 r. zostało przyjętych 3121 pacjentów na ponad 20 różnych zabiegów. 
2015 r. zostało przyjętych 3565pacjentów na ponad 12 różnych zabiegów. 
2016 r. zostało przyjętych 2 215 pacjentów na ponad 9 różnych zabiegów oraz 1 408 IKEA 
2017 r. zostało przyjętych 3 444 pacjentów na ponad 12 różnych zabiegów oraz 1005 IKEA 
2018 r. zostało przyjętych 2 664 pacjentów na ponad 12 różnych zabiegów oraz 906 IKEA 
2019 r. zostało przyjętych 2 617 pacjentów na ponad różnych zabiegów oraz 733 IKEA 
 

Lp. Usługi rehabilitacyjne Liczba zrealizowanych usług –osób x 
2015/2016/2017/18/19 

IKEA 

1 magnetoterapia 298/ 275/  264/ 465/572  

2 laseroterapia 231/282/  552/ 500/608  

3 elektroterapia 584/467/  720/ 840/710 168/150/83 

4 światłolecznictwo 178/71/  315/ 100/112  

5 inhalacje 19/0/  0/ 0/0  

6 masaż ręczny leczniczy/ limfatyczny 976/192 -316/26/ 20/215 1232/855/650 

7 kinezyterapia-ćwiczenia 397/179/  617/ 201/200  

8 hydroterapia oraz fitness Hydroterapia 67/ 31/ 98/ 74/48 
fitness 554/436/300/ 180 - bez 
refundacji/120 

8/0/12/ 

9 Inne Luxmed – 24 
Medicover - 8 

 

x – osobę liczymy tylko raz po zrealizowaniu wszystkich zabiegów danej usługi 
Realizacja zajęć w ramach programu rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych 
mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2017/20 

 Zajęcia grupowe Indywidualne zabiegi Razem 

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota 

2017 27 2560 4 800 31 3 360,00 zł 

2018 22 5520 32 6400 54 11 920,00 zł 

2019 27 3200 24 4800 51 8 000,00 zł 

 
 
5. Informacja PPIS: Zapadalność na wybrane choroby zakaźne w Powiecie Świebodzińskim i Gminie 
Zbąszynek w latach 2017-2018        
 

Informacje podane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oparte 
są na danych przekazywanych prze lekarzy POZ. Niestety w niektórych jednostkach chorobowych 
lekarze POZ w Zbąszynku tych danych nie przesyłają do PSS-E. Przykładem jest zero zachorowań na 
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grypę w 2018 r. Informacja ta więc jest niekompletna i mało wiarygodna. Dane za 2019 rok nie zostały 
podane przez PPIS w Świebodzinie ze względu na trudną sytuację stacji sanitarnej w związku  
z epidemią koronawirusa i dużym obciążeniem stacji dodatkowymi działaniami. Materiał zostanie 
uzupełniony w późniejszym nieokreślonym terminie.   

Jednostki chorobowe 

2017 2018 

1 2 1 2 

G P G P G P G P 

Salmonellozy 0 0 0 0 2 8 23,99 14,29 

Biegunka  4 37 48,84 65,87 1 27 1,99 48,23 

Płonica 3 9 35,88 16,02 3 20 35,98 35,73 

Borelioza 0 58 0 103,26 1 46 11,99 82,18 

Ospa wietrzna 13 364 155,5 648,05 145 311 1739,44 555,61 

Różyczka 0 4 0 5,34 1 2 11,99 3,57 

WZW typu C 0 14 0 24,92 0 9 0 16,29 

WZW typu B 0 3 0 7,78 0 0 0 0 

Świnka 2 2 23,92 7,12 1 5 11,99 8,93 

Grypa 318 5215 3803,82 9284,64 0 4211 0 7523,13 

Gruźlica 0 6 0 10,68 1 6 11,99 10,71 

Legenda 
1 – Liczba zachorowań 
2 – wskaźnik zapadalności 
G – Gmina Zbąszynek 
P – Powiat Świebodziński 
 
Współczynnik zapadalności to miara prawdopodobieństwa zachorowania osób zdrowych na daną 
chorobę w określonym przedziale czasowym. (liczba zachorowań/liczbę mieszkańcówx100 000). 
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14. OPIEKA SENIORALNA 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE 
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku powołany został Uchwałą Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w 
Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015 roku.  

Z dniem 1 sierpnia 2019 r., na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku nr VI/15/2019 z dnia 
25 marca 2019 roku,  nastąpiło  połączenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Dziennego 
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku. Od tego dnia Dzienny Dom „Senior-Wigor” funkcjonuje w 
strukturach Ośrodka jako samodzielna sekcja. 
Dom funkcjonuje pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Liczba miejsc 
dla seniorów  - 30, rzeczywista liczba uczestników zajęć – 34.  Przedział wiekowy uczestników 
przedstawia się następująco: 
- 60 - 70 lat -  6 osób 
- 71 - 80 lat - 16 osób 
- 81 - 90 lat - 11 osób 
- powyżej 90 lat - 2 osoby 
Do prowadzenia zajęć z seniorami w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku zatrudnione są 
następujące  osoby:  

 Kierownik- wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe z zakresu 
organizacji i zarządzania instytucjami pomocy społecznej oraz opieka senioralna-animator 
środowiska osób starszych– pełen etat, 

 Dwóch wykwalifikowanych opiekunów medycznych – zatrudnienie na pełen etat, 

 Instruktor ds. kulturalno-oświatowych – ½ etatu, 

 Fizjoterapeuta prowadzący zajęcia usprawniające ruchowo i kinezyterapię – umowa zlecenie,  

 Instruktor muzyki prowadzący zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii, podczas 
których seniorzy mają możliwość wysłuchania oraz wspólnego zaśpiewania utworów głównie 
tych, które królowały w ich młodości; jest to również czas na tańce i zabawy integracyjne przy 
muzyce – umowa zlecenie, 

 Instruktor plastyki prowadzący zajęcia twórcze stymulujące procesy myślowe i usprawniające 
czynności manualne seniorów, 

 Fryzjer i krawcowa dbający o dobry wygląd i samopoczucie seniorów- umowa zlecenie, 

 Pielęgniarka – umowa zlecenie, 

 Robotnik gospodarczy - ½ etatu,  

 Pomoc administracyjna – umowa o pracę na pełen etat, 

 Księgowość jednostki prowadzona była w ramach obsługi wspólnej przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zbąszynku. 

Seniorzy, zgodnie z założeniami Programu „Senior+”,  mają zapewniony dojazd na zajęcia  oraz 
jeden gorący posiłek dziennie.  
 

II. PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI 

Plan ogółem – 389 145,04 zł, w tym: 
1. Dział 852, rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia – 255 628,60 zł; 
2. Dział 852, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 400,22 zł; 
3. Środki pozyskane na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku: 

 dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie działalności 
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w kwocie 107 326,00 zł, 

 dofinansowanie w wys. 3 500,00 zł z firmy Ikea Industry na doposażenie przydomowego 
ogrodu w  Twister. 
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III. ZASOBY LOKALOWE 
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku mieści się w budynku przy ulicy Kosieczyńskiej 4 w 
Zbąszynku, obejmuje pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu i  na piętrze budynku.    
Do dyspozycji seniorów pozostają następujące pomieszczenia: 

- pomieszczenie ogólnodostępne, pełniące funkcję sali spotkań /zajęć grupowych/ i jadalni, 

- pomieszczenie kuchenne, 

- sala terapii zajęciowej i wykładowa, 

- biblioteka z komputerami i dostępem do Internetu, 

- pomieszczenie klubowe, 

- sala aktywności ruchowej, 

- pokój wypoczynku, 

- pomieszczenie do terapii i wypoczynku, 

- pokój pielęgniarki, 

- szatnia, 

- dwie łazienki z toaletami, 

- pięć toalet / dwie dla osób niepełnosprawnych/, 

- pomieszczenie gospodarcze, 

- pralnia/prasowalnia/suszarnia, 

- biuro, 

- plac z ogródkiem, z których korzystają seniorzy w zależności od potrzeb i możliwości 
psychofizycznych. 

   
Miejsce jest dostosowane do osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, posiada podjazd 
oraz windę. Pomieszczenia są jasne, przestronne,  w bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażone  
w odpowiednie  meble i niezbędny sprzęt, w tym audiowizualny. 

 
IV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ DDS-W 
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku  zapewnia wsparcie seniorom w wieku 60+ , 
zamieszkującym na terenie Gminy Zbąszynek, w szczególności samotnym i niesamodzielnym,  poprzez 
umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, 
obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej. Udostępnia się seniorom infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie 
czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na 
rzecz środowiska lokalnego.  Oferta Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku obejmuje na dzień 
dzisiejszy następujące usługi i zajęcia dla seniorów: 

- pobytowe –organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób, 

- opiekuńcze, 

- socjalne- gorący posiłek, załatwianie spraw urzędowych, 

- zajęcia z zakresu fizjoterapii, w tym kinezyterapii,  

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia muzyczne, 

- gry i zabawy myślowe 

- zajęcia w bibliotece, w tym zajęcia komputerowe, 

- zajęcia relaksacyjne, 

- spotkania i wyjazdy integracyjne - z okazji Tygodnia Seniora, Dnia Niepodległości, andrzejki, 
mikołajki, spotkanie wielkanocne, wigilijne, noworoczne, wycieczka do Rokitna, do Obry, rejs 
statkiem po Odrze, udział w II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Dziennych Domów Seniora, 
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który odbył się w Skwierzynie oraz I Igrzyskach Sportowych Seniorów w Zbąszyniu,  zajęcia przy 
Jeziorku Koźlarskim itp. 

- wykłady i pogadanki – z policjantami, strażnikiem miejskim, z kominiarzem, ze 
strażakiem nt. bezpieczeństwa, z pielęgniarką nt. dbania o zdrowie i higienę, z ekologiem 
nt. dbania o środowisko itp. 

- spotkania z księżmi z naszego dekanatu, 

- spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. z pszczelarzem, z podróżnikiem, z lokalnymi artystami i 
zespołami itp. 

- spotkania międzypokoleniowe - na spotkania i wspólne zajęcia z seniorami przychodzą do 
Dziennego Domu przedszkolaki oraz uczniowie gminnych szkół, seniorzy również odwiedzają 
szkoły i przedszkola - SP Zbąszynek, ZST Zbąszynek, Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w 
Zbąszynku, ZSL Rogoziniec, 

- seniorzy biorą czynny udział w życiu kulturalnym i sportowym naszej gminy poprzez udział w 
imprezach rocznicowych, wydarzeniach kulturalnych, społecznych  i sportowych 
organizowanych w naszej Gminie, 

- do dyspozycji seniorów pozostaje fryzjer i krawcowa, 

- Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku współpracuje z Domem Dziennego Pobytu Emeryta i 
Rencisty „Promyk” OPS CUS Sulechów, Dziennym Domem „Senior-Wigor” w Skwierzynie, w 
Zbąszyniu oraz w Kargowej. 

 
Od 01.02.2017 roku Dzienny Dom „Senior-Wigor” realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
podopiecznych. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystały 22 osoby. Do realizacji zadania 
zatrudnione są na umowę o pracę dwie wykwalifikowane opiekunki medyczne.  
 

Dodatkowe zadania realizowane przez Dzienny Dom „Senior-Wigor” na rzecz zbąszyneckich 
seniorów. 

 1. Realizacja  projektu pn. „Nieśmiertelniki dla mieszkańców Gminy Zbąszynek”. Projekt  
skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Zbąszynek w szczególności do osób 
starszych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w społeczności lokalnej oraz usprawnienia pracy służb ratowniczych w 
sytuacjach kryzysowych. Nieśmiertelniki mają formę  opaski z imieniem i nazwiskiem oraz 
numerem telefonu kontaktowego. Do dnia dzisiejszego wydane zostały 203 opaski. 

2. Realizacja  programu pn. „Zbąszynecka Karta Seniora”. Program  skierowany jest do osób 
starszych w wieku 65+ zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek. Do dnia dzisiejszego 
wydaliśmy 647 kart, 22 partnerów z terenu naszej Gminy oferuje zniżki na towary i usługi w 
ramach w/w programu. 

3. Wprowadzenie programu „Domowe S.O.S”-  usuwanie drobnych usterek domowych, program 
kierowany jest do osób w  wieku 70+, zwłaszcza samotnych, którzy nie potrafią poradzić sobie z 
wykonaniem podstawowych czynności technicznych tj. wymiana żarówki, klamki, wbicie 
gwoździ, naprawa cieknącego kranu, spłuczki i podobne drobne naprawy niewymagające 
specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień np. gazowych, hydraulicznych itp. 

4. Dzienny Dom „Senior – Wigor” realizuje „Program Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w 
Gminie Zbąszynek na lata 2017-2020”,  w ramach którego powstał projekt pn. „Program 
rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 
2017 -2018” oraz na lata 2019-2020 oferujący bezpłatne zabiegi i zajęcia fizjoterapeutyczne dla 
seniorów. Do udziału w projekcie uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Zbąszynek powyżej 
60 roku życia, który uzyska skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej i zakwalifikuje się na określoną formę zajęć/zabiegów w ramach zagwarantowanych 
środków finansowych. Zajęcia prowadzi p. Ewa Gardaszewska – Małecka, z tej formy wsparcia w  
2019 roku skorzystało 46 osób. 
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5. Dzienny Dom prowadzi zajęcia wspierająco - aktywizujące dla osób niepełnosprawnych, głównie 
z niepełnosprawnością intelektualną; grupa wsparcia spotyka się raz w tygodniu; również  raz w 
tygodniu osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z gimnastyki usprawniającej.  

6. Dzienny Dom zapewnia obsługę techniczną i merytoryczną Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W 
2019 roku odbyły się dwa spotkania Rady Seniorów oraz pięć posiedzeń Zarządu RS.  

7. Dzienny Dom był głównym organizatorem tegorocznych obchodów Zbąszyneckiego Święta 
Seniora, które trwało od 7 do 18 października br. W ramach święta zorganizowanych było szereg 
różnorodnych imprez dla seniorów m.in. wieczór poetycki, recital aktorki Lidii Stanisławskiej, 
występy lokalnych zespołów seniorskich z koncertem zespołu „Vitre Moi”, zajęcia sportowe dla 
seniorów, spotkanie przedstawicieli zbąszyneckich organizacji senioralnych z Burmistrzem 
Zbąszynka, „Biały dzień” – badania profilaktyczne dla seniorów, Turniej Chińczyka, spotkanie z 
podróżnikiem – podróż do Stambułu, spotkanie z kabaretami w Dąbrówce Wlkp., msza św. w 
intencji zbąszyneckich seniorów, potańcówka dla  seniorów. Szczegółowe informacje o 
wszystkich wydarzeniach dostępne były  na stronie internetowej Gminy,  DDS-W, ZOK, ZUTW i 
OSIR oraz w Zbąszyneckim Kwartalniku. 

8. Z inicjatywy Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku w bieżącym roku  odbywają się zajęcia 
nauki  tańca towarzyskiego dla seniorów z Gminy Zbąszynek.  Zajęcia finansowane są ze środków 
DDS-W i  Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

9. W Dziennym Domu Senior-Wigor działa punkt krawiecki dla seniorów.  
10. Realizacja projektu POPC 3.1 „Obywatel cyfrowej przyszłości – wzrost aktywności obywatelskiej 

w obszarze kompetencji cyfrowych w woj. lubuskim”; projekt realizowany we współpracy z 
Fundacją na rzecz rozwoju edukacji w Polsce EDUKACJA BEZ BARIER  Warszawa; w projekcie 
uczestniczyło 20 seniorów z Gminy Zbąszynek w wieku 65+. Zajęcia z seniorami  prowadził Pan 
Kazimierz Bałut. Tematyka szkolenia obejmowała: zagadnienia związane z obsługą tabletu, 
korzystanie z usług internetowych takich jak np. bankowość elektroniczna, zakupy internetowe, 
kontakty z urzędami online, korzystanie z narzędzi takich jak aparat cyfrowy, drukarka, 
komunikator internetowy, informacje o zasadach bezpieczeństwa w sieci itp. 

 
V. ZAKOŃCZENIE 

Powstanie i działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku przyczyniło się do zwiększenia 
oferty pomocowej dla osób starszych oraz poprawiło jakość świadczonych usług. Wpłynęło na 
zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z 
wieku i stanu zdrowia, poprawy jakości życia seniorów oraz  poprawy funkcjonowania osób starszych 
w społeczności Gminy Zbąszynek.  
Funkcjonowanie DDS-W jest istotnym elementem wsparcia zbąszyneckich seniorów i wpisało się na 
stałe w ramy prowadzonej przez samorząd polityki senioralnej. Dzienny Dom „Senior-Wigor” 
koordynuje i integruje działania organizacji pozarządowych, lokalnego samorządu  i innych podmiotów 
publicznych na rzecz zbąszyneckich seniorów, wzmacnia integrację międzypokoleniową oraz kształtuje 
w społeczeństwie pozytywny obraz seniorów.  
Połączenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Dziennego Domu „Senior-Wigor” w 
Zbąszynku wpłynęło na zwiększenie potencjału finansowego, kadrowego i organizacyjnego OPS dzięki 
czemu można sprawniej i efektywniej realizować statutowe zadania, kompleksowo rozwiązywać 
problemy społeczne i racjonalniej wykorzystywać środki publiczne. 
Wielofunkcyjna jednostka daje szersze możliwości dostępu do usług potencjalnym 
świadczeniobiorcom. 
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15. KULTURA 
 
WSTĘP. INFORMACJE OGÓLNE 
Zbąszynecki Ośrodek Kultury ma swoją siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 18 w Zbąszynku. W 
strukturach ZOK znajduje się Biblioteka Miejsko – Gminna im. Marcina Rożka, której siedziba mieści się 
przy ul. Plac Wolności 1 w Zbąszynku (budynek szkolny).  
ZOK to samorządowa instytucja kultury, która działa na podstawie statutu. Podstawowym celem 
ośrodka jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zbąszynek.  
 
SEKCJE ARTYSTYCZNE/ ZESPOŁY – STAN W 2019 r. 
W 2019 roku w siedzibie ZOK działały następujące sekcje artystyczne ( 170 osób ) : 

 Kółko Modelarskie – instruktor Piotr Mikułko  
 Zajęcia Twórcze – instruktor Ewa Kubicka   
 Nauka Gry na Gitarze – instruktor Michał Łysiak 
 Studio Piosenki – instruktor Michał Łysiak  
 Teatr 18+ - instruktor Malwina Kubicka  
 Teatr dziecięcy SEMAFOREK – instruktor Malwina Kubicka  
 Zespół Taneczny Tęcza – instruktor Malwina Kubicka   
 Balet – szkoła tańca ART. DANCE BABY z Gorzowa Wlkp.  
 HIP HOP – Szkoła Tańca JUMP Family z Sulechowa 
 Zbąszynecki Klub Szachowy – instruktor Robert Goździewicz   

Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka – instruktor Jerzy Świątczak. Zespół koncertował ponad 28 razy 
promując Gminę Zbąszynek. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały grupa dorosła – 
grupa wystąpiła dwa razy w roku 2019. Białe Kruki - brak informacji o koncertach. Chór Milenium – 
instruktor Marian Dobak.  
W siedzibie ZOK swoją działalność prowadzą także: Klub Seniora „Pogodna Jesień”    - prezes Walerian 
Furman, Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów Kolejowych – prezes Tadeusz Radom 
Związek Kombatantów Wojennych – prezes Tadeusz Radom, Związek Drużyn ZHP – komendant 
Zbigniew Buśko, Posterunek Policji – kierownik Łukasz Szymański , ZUMBA – Wioletta Muszyńska.  
 
PROMOCJA W ZOK. 
1. STRONA WWW: (brak danych o ilości odsłon) 
2. YOUTUBE: SUBSKRYPCJE: 207/ ODSŁON 2019: 30257 
3. FACEBOOK 
4. ZOK ON – tygodniowy FLESZ - 46 ODCINKÓW 
5. INNE: plakaty, ulotki, banery, zaproszenia, kalendarz A2 na przystanku, informator, kwartalnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI 
STATUS FORMALNO – PRAWNY BIBLIOTEKI: Biblioteka Miejsko-Gminna w Zbąszynku wchodzi w skład 
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury. ŚRODKI NA ZAKUP NOWOŚCI : - dotacja w ramach Instytucji 
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury (tj. samorządu) na 1 placówkę  w kwocie: 3558,65 zł.,  z których 
zakupiono 133 książki. - dotacja celowa z MKiDN w kwocie 1500,00 zł. z których zakupiono 53  książki; 
 
 

 LUBIĘ 
TO 

OBSERWATORZY 

ZOK 4511 4562 

BONGO 271 283 

18+ 554 555 

BIBLIOTEKA 261 270 
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ZAOBSERWOWANE ZJAWISKA W CZYTELNICTWIE  

 liczba osób korzystających z komputera ( w tym Internet) : 75  

 Ilość nowych czytelników : 34 

 ilość obecnych czytelników  313 

 Ilość wypisanych czytelników : 1 

 ilość wypożyczonych książek ogółem na zewnątrz : 7495      

 ilość wypożyczonych książek ogółem na miejscu: 26   

 odwiedziny w bibliotece: 1838 

 liczba osób zapisanych w bibliotece 1568 

 osoby zapisane, ale nie korzystające w roku sprawozdawczym 1245 
BIBLIOTEKA OBJAZDOWA:  

a. Ilość nowych czytelników  0 
b. Ilość obecnych czytelników 10  
c. Wyjazdów  12 
d. Odeszło: 1  
e. Wypożyczeń: 499 

STAN KSIĘGOZBIORU 
Na dzień 31.12.2018 r. - 14345 

 
REALIZOWANE PROJEKTY:  

 IKEA INDUSTRY ZBĄSZYNEK – W RAMACH SPOŁECZNEGO ZAANAGAŻOWANIA REALIZOWANO 
PROJEKT PN. „ Strefa zabawy w ZOK”. W ramach zadania zakupiono tor sprawnościowy, dwa kosze 
na śmieci i trzy stojaki na rowery.  Kwota dofinansowania: 7000,00 zł 

 POLSKO – NIEMIECKA BIESIADA ANDRZEJKOWA (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr). Rozliczenie 
projektu przesunięte na rok 2020.  

 
STAN KADROWY WRAZ Z RODZAJEM ETATU  

 Dyrektor ZOK 1/1 
 Główny Księgowy ½  
 Kierownik artystyczny (akustyk, zastępca dyrektora ZOK) 1/1 
 Referent 1/1 
 Pracownik techniczny (gospodarczy) 3 osoby, każda 1/1 
 Kierownik działu biblioteki 3/4 
 Bibliotekarz 1/1  

 
STAN MIENIA 
W budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury znajdują się następujące sale: 1x sala taneczna wraz z 
zapleczem sanitarno - kuchennym, 1x sala widowiskowo – kinowa, 1x sala konferencyjna, 1x sala 
kameralna, 3x sala warsztatowa, 1x Klub Muzyczny Bongo, 1x siedziba ZHP Zbąszynek, 3x 
pomieszczenia biurowe, 1x pomieszczenie socjalne, 1x zaplecze sanitarne dla pracowników, 1x 
archiwum, 1x Posterunek Policji, pomieszczenia magazynowe, szatnie, toalety, pomieszczenia 
piwniczne, strych, kotłownia i inne.  
Przy budynku ZOK mieści się  Park. W parku znajduje się murowana scena, tor przeszkód dla dzieci oraz 
strefa na ognisko.  
 
BUDŻET W 2019 
Dotacja gminna: 1 016 625,38 zł.  
Wypracowane przychody: 190 154,11 zł.   
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu znajdują się w Sprawozdaniu Finansowym ZOK za rok 2019.  
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16. SPORT I REKREACJA 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 
29 marca 2012 roku, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2012 roku. 
 
W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zbąszynku zatrudnionych na umowę o pracę jest 7 osób (6,5 etatu), w 
tym kierownik jednostki. 
 
Kierownikiem jednostki jest Marcin Minta 
 
Wydatki finansowe na koniec 2019 roku wyniosły 1.214 233,59 zł 
 
Funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku w 2019 roku koncentrowało się na trzech 
filarach: 
I  - Utrzymanie bazy sportowej 
II  - Organizacja wydarzeń sportowych 
III  - Udział w procesie budowlanym związanym z powstającą halą sportową. 
 
I. Utrzymanie bazy sportowej - W zasobach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku są następujące 
obiekty sportowo – rekreacyjne: 

1. obiekty sportowe w Zbąszynku przy ulicy Sportowej 2, 
2. obiekty sportowe w Dąbrówce Wielkopolskiej przy ulicy Dworcowej. 

 
II. Organizacja wydarzeń sportowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku był organizatorem i 
współorganizatorem wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Zbąszynek. W 2019 roku 
były to m.in. następujące wydarzenia: 
 

1. Sportowe ferie – bezpieczne ferie 
2. Sportowe ferie – warsztaty hip-hop 
3. Sportowe ferie – crossowa zabawa rowerowa 
4. Sportowe ferie – gry i zabawa lekkoatletyczne 
5. Sportowe ferie – pograj w piłkę nożną 
6. Sportowe ferie – pograj w minisiatkówkę 
7. Sportowe ferie – zjazd na oponach 
8. Sportowe ferie – akrobatyka na sportowo 
9. Sportowe ferie – lodowisko 
10. Charytatywny turniej w bilard 
11. Walentynkowy turniej darta 
12. Łączy Nas Pomaganie- Ambulans 
13. Łączy Nas Pomaganie – Szkolenie Pierwsza Pomoc 
14. Łączy Nas Pomaganie – DKMS 
15. Łączy Nas Pomaganie – Kilometry Dobra 
16. ¼ MP Kadetek w piłce siatkowej 
17. Mistrzostwa Gminy Zbąszynek w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza 2019 (3 turnieje) 
18. Finał Grand Prix Kopa o Puchar Burmistrza Zbąszynka 
19. Mobilna Akademia Młodych Orłów 
20. ¼ MP Młodziczek w piłce siatkowej 
21. Charytatywny Turniej Darta 
22. Sportowa Olimpiada Przedszkolaków w Kosieczynie 
23. 27 Bieg Konstytucji 
24. Letni turniej piłki nożnej oldbojów 
25. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezesa SPS 
26. Konsultacja szkoleniowa – Lubuska Kadra Czeka 
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27. Zbąszynek na Rowery 
28. Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Generalnego IKEA Industry 
29. Festyn sportowo – rekreacyjny KGW Dąbrówka Wlkp. 
30. Memoriał LA im. Bogdana Niemca 
31. Gminny Dzień Dziecka 
32. Finał Wojewódzki Kadetek w siatkówce plażowej 
33. II Turniej piłki siatkowej „Ku pamięci” Konrada Augustyniaka 
34. Bieg Leśny z przeszkodami w Rogozińcu 
35. 17 Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka 
36. Mistrzostwa Polski U-14 w piłce nożnej 
37. Turniej Steeldarta na zakończenie sezonu 
38. III Turniej Tenisa Ziemnego im. Mariana Lewandowskiego 
39. Seniorzy na Orliki 
40. Otwarte zajęcia piłki nożnej – Sportowe Lato 
41. Wakacje z LEGO 
42. Plenerowy Turniej w Kręgle 
43. Nocne granie w siatkówkę plażową 
44. Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów 
45. V Otwarte Mistrzostwa Zbąszynka w Steeldarta 
46. II Gminny Turniej w Kopa – Dni Zbąszynka 
47. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej – Dni Zbąszynka 
48. Inauguracja 4 ligi ze Stilonem 
49. Turniej siatkówki plażowej 30+ 
50. Plenerowa zumba 
51. Turniej piłki nożnej skrzatów 
52. IV Rajd Koziołka (Kręcko) 
53. Sportowa Akademia Przedszkolaka (Łabądek) 
54. Ekoośrodek – odpady, ekokubek, czujnik pomiaru jakości powietrza 
55. Polsko – Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego 
56. 5 PKO Bieg Charytatywny 
57. Palant powraca 
58. Paintball Cup 
59. Jesienny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 
60. Palant powraca – CKZiU Zbąszynek 
61. Finał Seniorzy na Orliki – Sportowa Spartakiada 
62. Sportowy Senior – Rowery 
63. Konsultacja piłkarska Lubuski Związek Piłki Nożnej 
64. Inauguracja Mistrzostw Gminy Zbąszynek w tenisie stołowym 2020 (3 turnieje) 
65. Niepodległościowy Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar PRM 
66. Mikołajkowy Turniej Darta 
67. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 

 
III. Udział w procesie budowlanym związanym z powstającą halą sportową. Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zbąszynku z racji lokalizacji inwestycji na terenie OSiR Zbąszynek współuczestniczył w procesie 
budowlanym związanym z powstającą halą sportową. Planowane zakończenie inwestycji – 2020 rok. 
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17. FUNDUSZ SOŁECKI 
Założenia wynikające z ustawy 
 Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 301 ze zm.) dała 
możliwość organom stanowiącym wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. Wyodrębnione środki na fundusz sołecki stanowią integralna część budżetu Gminy. 
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wylicza się na podstawie zapisów zawartych w 
obowiązującej ustawie o  Funduszu Sołeckim art. 3 ust. 1, a informację w tym zakresie Burmistrz 
przekazuje sołtysom do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 3 ust. 2). 
 
Przedsięwzięcia realizowane przez organy Gminy Zbąszynek w zakresie wyodrębnienia środków na 
fundusz sołecki.  
Rada Miejska w Zbąszynku Uchwałą Nr XXXIX/23/2014 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących środków funduszu sołeckiego. 
W związku z podjętą uchwałą Burmistrz Zbąszynka zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy 
o funduszu sołeckim poinformował sołectwa o wysokości środków przypadających na dane sołectwa 
w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok, wraz z informacją dotyczącą składania wniosków w tym 
zakresie. W miesiącu październiku 2018 roku Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wszystkie wnioski 
złożone przez sołtysów. Uchwalony budżet na rok 2019 - Uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 
2018 roku zawarł w swojej treści plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 
na 2019 r. Zestawienie przyznanych środków dla poszczególnych sołectw oraz ich wykonanie do 30 
września 2019 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 
 
Wnioski końcowe 
Rok 2019 jest ósmym rokiem realizacji przez Gminę Zbąszynek zadań wynikających z ustawy 
o funduszu sołeckim. W roku 2019 realizowane są następne przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi 
wnioskami przez poszczególne sołectwa. Zdobyte doświadczenia przez sołectwa w poprzednich latach 
stworzyły możliwość budowania trafniejszych przedsięwzięć. Gmina Zbąszynek do końca maja 2019 
roku zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim, złożyła wniosek o zwrot z budżetu państwa części 
wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok.  
 
Załącznik Nr 1 Fundusz sołecki, czyli zestawienie przyznanych środków z funduszu sołeckiego i 
wykonanie ich na dzień 31.12.2019 r. 
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18. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 18.1. Działalność Straży Miejskiej 
 
Ewidencja wyników działań straży  

 

Lp. 
Rodzaj wykroczeń                      

zawartych w: 

Środki 
oddziały

wania 
wychowa
wczego 
(art. 41 

kw) 

Grzywna 
nałożona w 

drodze 
mandatu 
karnego Wnioski 

do sądu 

Inny sposób 
zakończenia 

czynności (np. 
odstąpienie 

od 
skierowania 
wniosku o 
ukaranie, 

przekazanie 
sprawy innym 

organom) 

Razem 

liczba kwota 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:                                     

a) 
wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

8     8 

 b) 
wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym 

      

c) 
wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 

10     10 

d) 
wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji 

11     11 

e) wykroczenia przeciwko osobie       

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu       

g) wykroczenia przeciwko mieniu       

h) 
wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

8     8 

i) 
wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 

      

j) 
wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego 

10 1 50          11 

k) 
szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

      

2. 
przepisach wprowadzających 
Kodeks pracy 

      

3. 
ustawie o wychowaniu  w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

17 4 400   21 

                                              
4. 

ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych 

9     9 

5. 
ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

46 2 400   48 

6. ustawie o ochronie zwierząt 12     12 
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7. ustawie o odpadach 10 1 50   11 

8. 
ustawie - Prawo ochrony 
środowiska 

9     9 

9. ustawie - Prawo o miarach 2     2 

10. ustawie - Prawo wodne       

11. 
ustawie o publicznym 
transporcie drogowym 

4     4 

12. 
ustawie o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami 

1     1 

13. 
ustawa o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt 

      

14. ustawie o ochronie przyrody 6     6 

15. 
ustawie o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

2     2 

16. 

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

      

17. 
ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 

5     5 

18. 
ustawie o bateriach i 
akumulatorach 

      

19. ustawie - Kodeks wyborczy       

20. 
akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

17     17 

21. innych       

OGÓŁEM 187 8 900   195 

 

 Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół  

2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:  

 

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  

    - pojazdy usunięte z drogi  

    - zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a  

3 pojazdy odnalezione  

4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 7 

5 ujawnione przestępstwa  

6 osoby ujęte i przekazane Policji  

7 
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 
miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 

12 

8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 6 

9 
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na 
potrzeby gminy 

4 

10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości  podręcznych bagaży osoby  
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 Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

 11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  

  a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju,  

  b) zagrożeń w ruchu drogowym, 11 

  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 30 

  d) zagrożeń życia i zdrowia, 1 

  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 2 

  f) awarii technicznych, 9 

  g) zwierząt 16 

  Pozostałe zgłoszenia: 39 

 
 
Współpraca straży z Policją 
 

Lp.  
Rodzaj 
przedsięwzięcia 
 

 
Krótka informacja dotycząca przedsięwzięcia 

1.  Patrole mieszane 
(strażnik i policjant) 
-ogólny opis z 
podaniem liczby 
wspólnych patroli  
w ciągu roku 

 Patrole mieszane strażnik i policjant na terenie Gminy Zbąszynek w 
2019r pełnione były, wspólnie z funkcjonariuszami Posterunku Policji  w 
Zbąszynku w liczbie 93  służb. W czasie wspólnych patroli realizowaliśmy 
wspólne zadania na terenie Gminy, udzielałem wsparcia i asekuracji, 
wymienialiśmy się informacjami na temat bezpieczeństwa mieszkańców 
i miejsc szczególnie zagrożonych, zabezpieczaliśmy miejsca zdarzeń 
drogowych, kradzieży, doprowadzaliśmy osoby nietrzeźwe do izby 
wytrzeźwień, lub miejsca zamieszkania. Asekuracja i udział w 
czynnościach – 216 zdarzeń. 

2.  Szkolenia OPS II- etapowe szkolenie „Praca ze sprawcą przemocy w aspekcie 
psychologicznym”- superwizja. Szkolenie w UM Zbąszynek „Mnogość 
służb - wspólny cel. Współpraca instytucjonalna w ramach pomocy 
osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie.” Spotkanie z 
przedstawicielami Ośrodka dla osób uzależnionych Nowy Dworek oraz 
Stowarzyszenia Joker, krótkie szkolenie i przedstawienie 
kompleksowego programu terapii. 

3.  Akcje prewencyjne, 
z podaniem liczby 
zaangażowanych 
strażników i liczby 
akcji 

Akcje prewencyjne w przedszkolach i szkołach są kontynuowane. 
Działania te prowadzone są szczególnie w okresie poprzedzającym 
przerwy świąteczne, ferie, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego i 
wakacji, w formie konkursów wiedzy o ruchu drogowym, pogadanek i 
prelekcji z zakresu  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz w życiu 
codziennym utrwalające znajomość tych zasad. Między innymi, 
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna zerówka”, „Bezpieczne 
ferie”, „Bezpieczne wakacje”. Pomoc w zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu  egzaminu na kartę rowerową , eliminacji gminnych 
konkursu BRD. Wspólne działania z SOK „Trzeźwy posterunek”, 
„Bezpieczny przejazd”,  „Poland Rock”.  Patrole ekologiczne ze Strażą 
Leśną i leśniczym. Spotkania z seniorami przebywającymi w DDPS w 
Zbąszynku, omawiając zagrożenia na jakie narażone są dzisiaj osoby 
starsze, wyłudzenia, oszustwa, kradzieże.  Asekuracja i udział w 
czynnościach wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego- 83. 
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Praca w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych do 
spraw przemocy w rodzinie – 22. Strażnik -1 akcji 19.  Z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadziłem spotkania z sołtysami, na 
których omówiono sytuację osób starszych, samotnych i bezdomnych.  
W okresie od 26 listopada 2019r. odwiedziliśmy wspólnie 30 osób z 
terenu Gminy Zbąszynek. Nadzór nad najbardziej potrzebującymi 
pomocy trwa cały rok, szczególnie zimą. Udział w pracach zespołu 
kryzysowego ds. ASF na terenie Gminy Zbąszynek. 

4.  Inne wspólne 
inicjatywy 

Zabezpieczamy i współpracujemy przy organizacji imprez masowych 
takich jak biegi uliczne 3- Maja ,etap wyścigu kolarskiego „Bałtyk- 
Karkonosze TUR”,  Dni Zbąszynka,  finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy”, „Pierwszy dzień wiosny” Wspólne kontrole porządkowe na 
terenie Gminy. W okresie zimowym kładziemy duży nacisk na działania 
mające zapewnić bezpieczeństwo  starszym , samotnym, bezdomnym 
oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, współpracując 
ściśle z OPS. Patrolowanie  miejsc przebywania osób bezdomnych, 
pustostany, dworzec PKP, ogrzewalnia. Udział w ogólnopolskim liczeniu 
osób bezdomnych- OPS, Policja, SOK, Straż Miejska.  Spotkania z 
Zarządem Ogrodów  Działkowych, Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz. 
Stała współpraca Straży Miejskiej w Zbąszynku z Posterunkiem Policji w 
Zbąszynku, wymiana informacji o zagrożeniach, pogłębianie rozpoznania 
potrzeb społeczności lokalnych, skrócenie czasu interwencji i 
skuteczniejsze rozwiązywanie problemów dotyczących szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, daje wymierne  efekty i podnosi poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Zbąszynek. 

 
Pozostałe zadania realizowane przez Strażnika Miejskiego 

 Zapewnienie bezpieczeństwa starszym mieszkańcom Gminy, w tym osobom samotnym, 
bezdomnym bądź zagrożonym bezdomnością.  
Zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ww. grupie osób wykonywane były we 
współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku. 
 W okresie zimowym duży nacisk kładziony jest na działania mające zapewnić bezpieczeństwo 
osobom starszym, samotnym, bezdomnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. Wizyty kontrolne w przedmiotowym zakresie przeprowadzone zostały zimą na 
przełomie roku 2019/2020. Wspólnie z pracownikami socjalnymi opracowany został 
harmonogram wizyt u osób starszych, samotnych, chorych, który był realizowany od listopada 
2019 roku  do końca lutego 2020 roku. Odwiedzono łącznie 30 osób z terenu naszej gminy 
reagując bezpośrednio na ich potrzeby, określając rodzaj niezbędnej pomocy i sposób 
realizacji. Patrolowane były miejsca przebywania osób bezdomnych, pustostany, dworzec PKP, 
„cieplisko” przy ul. Kosieczyńskiej. Strażnik Miejski jest również członkiem Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, który zajmuje się przemocą w rodzinie, bierze udział w pracach grup 
roboczych.  Ponadto  odbyły się również kolejne szkolenia przydatne w pracy Strażnika 
Miejskiego: II-etapowe szkolenie „Praca ze sprawcą przemocy w aspekcie psychologicznym”- 
superwizja. Szkolenie w UM Zbąszynek „Mnogość służb- wspólny cel”. „Współpraca 
instytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie”. 
Spotkanie z przedstawicielami Ośrodka dla osób uzależnionych Nowy Dworek oraz 
Stowarzyszenia Joker, szkolenie i przedstawienie kompleksowego programu terapii. Udział w 
Powiatowych obchodach 100 Rocznicy Powołania Policji Państwowej na zaproszenie 
komendanta KPP w  Świebodzinie oraz corocznym spotkaniu opłatkowym.   
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 Udzielanie asysty pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostkom podległym Burmistrzowi. 
W ramach w/w zadań wykonywałem czynności dla USC w Zbąszynku, konwojowałem przesyłki  
wartościowe dla Urzędu Miejskiego  w Zbąszynku - 93 zdarzenia. 

 Wyłapywanie agresywnych i bezpańskich zwierząt. 
 Udzielenie pomocy  jednostkom Straży Miejskiej z terenu innych województw. 
 Przegląd placów zabaw na terenie gminy. 
 Współpraca ze Strażą Leśną oraz Leśniczym Leśnictwa Dąbrówka Wlkp. 
 Przeglądam i zabezpieczam monitoring miejski na potrzeby Policji. 
 Stały monitoring nielegalnych wysypisk śmieci. 
 Kontrole porządkowe 
 Udział w pracach zespołu kryzysowego ds. ASF na terenie Gminy Zbąszynek. 
 Udział w pracach GZI oraz grup roboczych - 23 spotkania.  
 Łącznie 234 interwencje. 

        
 Na bieżąco prowadzona jest współpraca ze szkołami, przedszkolami, Zarządem Ogrodów Działkowych, 
Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, Strażnik Miejski pomaga rozwiązywać problemy, rozpatruje 
wnioski i skargi mieszkańców. Stała wymiana informacji o zagrożeniach, pogłębianie rozpoznania 
potrzeb społeczności lokalnych, skraca czas interwencji i skuteczność działania. Utworzenie Posterunku 
Policji w Zbąszynku i bezpośrednia  współpraca Straży Miejskiej z Policją daje wymierne efekty i podnosi 
poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Zbąszynek. Współdziałanie ze wszystkimi służbami 
oparte jest na zrozumieniu i wzajemnej pomocy w prowadzonych działaniach i stałym podnoszeniu 
efektywności tych działań na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek. 
 
18.2 Działalność Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
1. Rodzaje Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu miasta i gminy Zbąszynek: 
a) liczba OSP – 5, w tym typu S – 5,  
b) w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym – 2 (Dąbrówka Wlkp., Zbąszynek)  
 
2. Ilość i rodzaj posiadanych samochodów strażackich: 
1) OSP Dąbrówka Wielkopolska:  
a) samochód gaśniczy beczka 5000 litrów wody, ciężki, autopompa, marki  Mercedes, 
b) samochód gaśniczy beczka 2500 litrów wody, ciężki, autopompa, marki Mercedes, 
 
2) OSP Zbąszynek: 
a) samochód średni ratowniczo – gaśniczy beczka 3000 litów wody, przeznaczenie głównie działania 
miejskie, marka VOLVO, 
b) samochód średni ratowniczo - gaśniczy beczka 2500 litrów wody, zestaw  do ratownictwa 
drogowego marki Mercedes. 
 
3) OSP Kręcko: 
a) samochód gaśniczy beczka 2400 litrów wody, średni, autopompa, marki  DAF, 
b) samochód gaśniczy lekki, marki Ford Transit. 
 
 4) OSP Rogoziniec: 
a) samochód gaśniczy beczka 1600 litrów wody, średni, autopompa, marki Mercedes, 
b) samochód ratowniczo-gaśniczy beczka 3500 litrów, średni, autopompa marki IVECO. 
 
5) OSP Kosieczyn: 
a) samochód lekki marki Ford Transit. 
 

Razem: 9 samochodów strażackich (21 500 litrów wody). 
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3. Ilość członków OSP z terenu miasta i gminy Zbąszynek: 
- mężczyzn w wieku 18-65 lat – 127 
- kobiet - 18 
- członkowie mogący brać udział w akcjach – 81 
- MDP ogółem – 98 

 
Członków ogółem: 243  

 
4. Szkolenia w 2019: 
a) „Strażaka ratownika OSP realizowanego jednoetapowo” - 9  
b) szkolenie BHP – 69 
c) szkolenie dowódców - 5 
Łącznie przeszkolono w 2019 roku – 83 druhów  
 
5. Akcje ratowniczo – gaśnicze w 2019 roku 

 

Lp. Rodzaj miejsca działań Ilość sekcji Ilość strażaków 

1. Tereny leśne 2 8 

2. Drogowe  39 249 

3. Obiekty  
w tym pożary kominowe 13 sekcji 

35 166 

4. Owady  2 7 

5. Tereny rolne 25 113 

6. Wiatrołomy 17 87 

7. Pożary kominowe 13 97 

8. Poszukiwanie osób 5 28 

9. Wexpool 8 38 

10. Ewakuacja osób 7 31 

11. Zabezpieczenie imprez 7 35 

RAZEM 160 859 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

19. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI 
Współpraca międzygminna Gminy Zbąszynek obejmuje w szczególności: 
1. współpracę z gminami w ramach Stowarzyszenia Gmin Region Kozła,  
2. współpracę z gminami i starostwem powiatowym w ramach  Powiatu Świebodzińskiego,  
3. współpracę z innymi gminami, 
4. współpracę zagraniczną. 
 
W ramach współpracy międzygminnej w okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące 
wydarzenia: 
1. Współpraca z gminami w ramach Regionu Kozła  

 Kolędy i Pastorałki "na Ludową Nutę" 
Tradycyjnie już w okresie noworocznym Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp. przygotowuje 
prezentacje wokalnoinstrumentalne  pn. „Kolędy i pastorałki na ludową nutę”, które w tym roku odbyły 
się 9 stycznia. Celem spotkania była popularyzacja kultury ludowej,  poprzez zachęcanie dzieci  do 
śpiewu i nauki gry na instrumentach ludowych, charakterystycznych i najbardziej wartościowych dla 
naszego regionu. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Gości i zaproszonych wykonawców powitała Dyrektor 
Szkoły Małgorzata Gruchała. Na scenie jako pierwsza zaprezentowała się Kapela Koźlarska ze Sini 
(Zbąszyń), następnie grupa: „Wiolinki” z Nowego Kramska z Panią Wiolettą Malinowską oraz Panem 
Adamem Knobel, kolejne były 3 grupy uczniów pod opieką Pana Jana Prządki z Ludowego Ogniska 
Muzycznego SP Dąbrówka Wlkp.: Kapela Piotra Bimka, Kapela Oliwiera Niemca oraz Okruchelki. Na 
zakończenie wystąpiła Dąbrowiecka Schola z Panią Bożeną Jędrzejczak - kolędy śpiewane gwarą. Dla 
wszystkich uczestników spotkania poczęstunek przygotowało KGW z Dąbrówki Wlkp.  
 

 Wielkanocny „Jarmark z Jajem" 
Już od 14 lat 19 marca w imieniny Józefa odbywa się Jarmark z Jajem organizowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Kosieczyna pod patronatem Regionu Kozła. Prowadzącymi niezmiennie od 
szeregu lat są „Kogut” Jan Mazur oraz „Kura” Maria Dobry. W tym roku w wydarzeniu wzięły udział 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz niezrzeszone gospodynie z miejscowości: Kosieczyn, Dąbrówka Wlkp., 
Chlastawa, Przyprostynia, Nowy Dwór, Jastrzębsko Nowe oraz Nowe Kramsko. Panie z KGW 
zaprezentowały efekty swoich umiejętności kulinarnych prezentując na pięknie ustrojonych stołach 
regionalne potrawy przyrządzane według babcinych przepisów a także potrawy nowoczesne, które 
stanowią urozmaicenie świątecznego menu. Drużyny rywalizowały w 5 konkurencjach: rymowanka z 
rozsypanki, rzut czekoladowym jajem do koszyka, jajeczne lotto, slalom z jajem oraz jajko 
niespodzianka. Największą ilość punktów zdołała uzyskać Chlastawa, dzięki czemu zajęła zaszczytne 
pierwsze miejsce. Kolejne miejsca zajęły KGW: Dąbrówka Wlkp., Nowe Kramsko, Kosieczyn, Nowy 
Dwór, Nowe Jastrzębsko, Przyprostynia. Stronę techniczną imprezy zabezpieczył Zbąszynecki Ośrodek 
Kultury. 
 

 Gala Regionu Kozła 
17 maja w siedleckim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala Regionu Kozła poświęcona wręczeniu 
dorocznych nagród oraz przekazaniu władzy Starosty Regionu,  Wójtowi Gminy Siedlec p. Jackowi 
Kolesińskiemu. Kapituła RK przyznała w tym roku nagrody: 
1) Nagrodę indywidualną p. Markowi Sołtysikowi ze Stefanowa   
2) Nagroda zespołowa dla "Teatru 18+" ze Zbąszynka 
3) Nagroda honorowa dla prof. dra hab. Zygmunta Młynarczyka z Poznania 
4) Wyróżnienie dla formy: Gospodarstwo Rybackie "Fish- Net" z Wojnowa - Małgorzata i Grzegorz Koza 
 Wyróżnienia w postaci odznaki "Zasłużony dla Regionu Kozła": 
1) Strażacka Orkiestra Dęta z Babimostu 
2) Anna Struzik - dyrektor GOK w Trzcielu 
3) Alicja Brudło z Siedlca 
4) Dominik Brudło z Siedlca 
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5) Firma Colmet ze Zbąszynia mająca również siedzibę w Zbąszynku. 
 

 Zawody sportowo – pożarnicze Regionu Kozła 
29 czerwca na plaży w Zbąszyniu rozegrane zostały zawody sportowo - pożarnicze Regionu Kozła. 
Spośród 6 gmin należących do Regionu Kozła w zawodach uczestniczyło 5 drużyn. Gminę Babimost 
reprezentowała OSP Babimost, Siedlec reprezentowała OSP Stara Tuchorza, Trzciel - OSP Lutol Suchy, 
Zbąszynek - OSP Rogoziniec i Zbąszyń - OSP Chrośnica. Zawody odbywały się zgodnie z regulaminem, a 
nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta 
Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu, na czele której stał asp. sztab. Andrzej Łaciński. Zawody składały 
się z 2 konkurencji: biegu sztafetowego i tzw. „bojówki". W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce 
zajęła OSP Stara Tuchorza, drugie OSP Babimost, trzecie OSP Lutol Suchy, czwarte OSP Chrośnica i piąte 
OSP Rogoziniec. Wszystkim drużynom wręczono puchary, a zwycięża otrzymał również nagrodę w 
postaci talonu na 1000 zł. 
 
2. Współpraca między Gminą Zbąszynek, a powiatem świebodzińskim obejmuje swym zakresem nie 
tylko sferę kulturalno-sportową i oświatową, ale i wzajemną troskę o poprawę bezpieczeństwa na 
terenie Powiatu Świebodzińskiego. W ramach współpracy pomiędzy gminą, a powiatem oraz w ramach 
intensyfikacji działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy odbywają się 
również służby ponadnormatywne oraz patrole mieszane Strażnika Miejskiego i policji.  
 

 Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze 
25 maja 2019 r. na boisku sportowym w Dąbrówce Wlkp. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – 
Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego. Zmagania 
druhów oceniała Komisja PPSP Świebodzin, pod przewodnictwem st. kpt. Dariusza Kałużnego.  Zawody 
prowadził Prezes Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Świebodzinie dh. Leszek Parandyk. 
Rywalizację druhów jednostek OSP przeprowadzono w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy z 
przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe dla oddziałów „Smerfów” i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe dla kobiet i mężczyzn. Gminę 
Zbąszynek reprezentowały „Smerfy” z Dąbrówki Wlkp., MDP chłopcy z Rogozińca oraz dziewczęta z 
Dąbrówki Wlkp., druhowie z OSP Kręcko i druhny z OSP Kręcko. W końcowej klasyfikacji „Smerfy” OSP 
Dąbrówka Wlkp. zajęły I miejsce, MDP chłopcy OSP Rogoziniec II miejsce, MDP dziewczęta z OSP 
Dąbrówka Wlkp. II miejsce, oraz OSP Kręcko kobiety III miejsce i OSP Kręcko mężczyźni IV miejsce. 
Gratulujemy! 
 
3. Współpraca z innymi gminami: 

 Projekt: „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i 
Zbąszynek” 

Termin realizacji: 2017-2020 
Wartość projektu: 12 941 175,10 zł 
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 
Wysokość dofinansowania: 9 899 998,88 zł 
Opis projektu: Zakres projektu obejmuje budowę ośmiu ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości 
ok. 22 165 mb, w tym: 
• na terenie gminy Babimost: 9 230 m, 
• na terenie gminy Zbąszynek:  7939 m, 
• na terenie gminy Kargowa: 4 996 m. 
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą gminy: Zbąszynek, Babimost i 
Kargowa oraz powiaty: świebodziński i zielonogórski. 
 

 „Obwodnica Regionu Kozła”  
Obwodnica rozpoczynać się będzie na drodze wojewódzkiej nr 304 przed przejazdem kolejowym w 
Podmoklach Wielkich, a zakończy się na rondzie przy drodze wojewódzkiej nr 302  w Chlastawie. 
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Obwodnica o długości 7,3 km będzie omijała Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawę. Nasze starania 
wspierała również Gmina Babimost. Ostatecznie Zarząd Województwa na czele z Marszałkiem Panią 
Elżbietą Polak podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji. Województwo Lubuskie - 
Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze po przeprowadzonej procedurze w dniu 
25.03.2019 r. podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Kosieczyn i 
Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz miejscowości Podmokle Wielkie w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 304 dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu w 
systemie zaprojektuj i wybuduj” 
Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego, z którym 
25 marca br. podpisano umowę na realizację inwestycji za kwotę 42.000.000,00 zł brutto. 
 
Realizacja będzie przebiegała dwuetapowo: 
a) etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - 18 miesięcy od podpisania umowy, 
b) etap II - realizacja robót budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu – 20 
miesięcy po zakończenia I etapu. 
Wkładem ze strony Gminy Zbąszynek będzie przekazanie pod budowę obwodnicy własnych gruntów. 
Obwodnica przebiegać będzie w części po starym torowisku kolejowym na odcinku od Podmokli 
Wielkich i dalej do ronda w Chlastawie. 
 
4. Współpraca zagraniczna 
a) Gmina Zbąszynek współpracuje w oparciu o Umowy Partnerskie z niemieckim  Urzędem w Peitz oraz 
współpracowała z holenderską Gminą Bedum. Umowa Partnerska z Gminą Bedum w Holandii została 
podpisana w dniu 19 września 1992 roku. Gminę Zbąszynek reprezentował Burmistrz Zdzisław 
Nowacki, a Gminę Bedum Burmistrz Wilte Everts. 
b) Porozumienie o partnerstwie z Urzędem w Peitz zostało podpisane 26 lutego 2000 roku, przez 
ówczesnego Burmistrza Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazurka oraz 
ówczesnego Dyrektora Urzędu Peitz Guido Odentahl. 
W dokumentach o partnerstwie określone zostały dziedziny, w ramach których gminy będą rozwijały 
współpracę: kultura, sport, gospodarka, turystyka oraz rozwijanie aktywności organizacji, szkół i 
stowarzyszeń. 
c)  W 2006 roku pomiędzy partnerami podpisano umowę trójstronnego partnerstwa, mającego na celu 
rozszerzenie dotychczasowego partnerstwa i integrację mieszkańców.  
 

 Turniej tenisa stołowego w Tauer (Niemcy) 
1 czerwca w Tauer (Niemcy) odbył się drużynowy, międzynarodowy turniej tenisa stołowego. W 
zawodach udział wzięli przedstawiciele klubów tenisowych z Cottbus, Guben i okolicznych 
miejscowości. Łącznie około 50 zawodników. Gminę Zbąszynek reprezentowali Henryk Zduński, 
Tomasz Gruchała, Władysław Buczny i Jan Makarewicz. Dwuosobowe drużyny rywalizowały ze sobą w 
grupach (każdy z każdym), do drugiego etapu przechodziły po trzy najlepsze drużyny z grup, dalej 
rozgrywki odbywały się już systemem pucharowym. Po długich i męczących rozgrywkach I miejsce w 
zawodach zdobyli reprezentanci Zbąszynka Henryk Zduński i Tomasz Gruchała. 
 

 Międzynarodowe Spotkania ze Smakiem 2019 
7 września 2019 r. w Kręcku odbył się punkt kulminacyjny projektu pn. „Międzynarodowe Spotkanie 
ze Smakiem 2019”, który realizowała  Gmina Zbąszynek wspólnie z parterem z Peitz (Niemcy). 
„Międzynarodowe Spotkanie ze Smakiem 2019“ to spotkanie społeczności wiejskich i miejskich, 
którego celem było zgłębienie wiedzy na temat zwyczajów i kultury polskiej, poznanie tradycji 
kulinarnych kuchni polskiej i niemieckiej, integracja mieszkańców miast partnerskich oraz  promocja 
uczestniczących w projekcie miast: Zbąszynka i Peitz. W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie 
grupy roboczej,  podczas którego przedstawiciele delegacji miast partnerskich podsumowali wspólnie 
zrealizowane projekty oraz zaprezentowali planowane do realizacji w bieżącym roku. Jedną z 
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tegorocznych atrakcji był Kiermasz Potraw Regionalnych przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz przedstawicieli Peitz. W ramach Kiermaszu Potraw Regionalnych mieliśmy okazję 
spróbować tradycyjnych potraw mięsnych, marynowanych klopsików, racuchów, ciast, bułeczek, 
drożdżówek oraz tradycyjnej pajdy chleba. Dla wszystkich prezentujących pań i panów przygotowano 
pamiątkowe dyplomy i upominki, w ramach rozstrzygniętego konkursu. Dodatkową atrakcją były 
koncerty i występy artystów lokalnych, zarówno z Polski jak i z Niemiec. W godzinach popołudniowych 
miał zostać rozegrany Międzynarodowy Turniej Wsi i Miast z udziałem drużyn reprezentujących 
wszystkie sołectwa z naszej Gminy oraz miasta partnerskie. Sołectwa i miasta miały rywalizować ze 
sobą w sześciu konkurencjach: gąbka, sprawne nogi, rzut workiem, wczasy Balbiny, kręgle po strażacku, 
oraz buszujący w zbożu. Niestety z powodu złych warunków pogodowych Turniej Wsi i Miast musiał 
zostać odwołany. Organizatorem  Turnieju był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Do późnych 
godzin wieczornych gospodarze, oraz zaproszeni goście z Peitz bawili się podczas biesiady tanecznej. 
 

 POLSKO-NIEMIECKA BIESIADA ANDRZEJKOWA 
24 listopada 2019 ZOK zrealizował projekt pn. „Polsko – Niemiecka Biesiada Andrzejkowa”. W projekcie 
wzięli udział mieszkańcy Gminy Zbąszynek oraz artyści wraz z delegacją z Drewitz. Głównym celem 
projektu była promocja tradycji andrzejkowych miast partnerskich wraz z prezentacją strojów i 
piosenek z wybranych regionów. Uczestnicy projektu przygotowali piosenki, elementy stroju 
ludowego, regionalny taniec i wiersz. Komisja oceniająca nagradzała najlepsze wykonania.  Podczas 
biesiady zaprezentowały się artystycznie zespoły śpiewacze: Akademia i Tęcza ze Zbąszynka, 
Dąbrowszczanka z Dąbrówki Wlkp., Wesoła Ferajna ze Zbąszynia, Osoria ze Szczańca, Wiwat z Podmokli 
Małych, Perły Sumsiodki z Siedlca, Duszniczanka z Duszników, Bojadlanie z Bojadeł oraz Gemitsche 
Chor z Drewitz.  Wśród zaproszonych gości obecni byli:  goście z Pietz w osobie: byłego burmistrza 
Drewitz (Heinz Schweitzer) wraz z delegacją oraz Edward Fedko (Radny Województwa Lubuskiego), 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Rucioch, emerytowany dyrektor Domu Kultury 
Marian Dobak i inni zacni goście. 
 
20. PROMOCJA I POLITYKA INFORMACYJNA 
Polityka Informacyjna Gminy Zbąszynek 
Polityka informacyjna jest podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania samorządu  lokalnego. 
Prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej przez władze miasta jest niezbędne do 
przedstawienia i wyjaśnienia mieszkańcom, zainteresowanym instytucjom, organizacjom społecznym 
i zawodowym oraz podmiotom gospodarczym zamierzeń i przedsięwzięć rozwojowych. W realizacji 
polityki informacyjnej istotna jest komunikacja na linii samorząd – mieszkańcy. Oczywiście sama 
komunikacja z mieszkańcami nie wystarczy do stworzenia dobrego wizerunku. Do tego potrzebne są 
też narzędzia, które mają to zadanie ułatwić. 
W realizacji polityki informacyjnej Gmina Zbąszynek wykorzystuje następujące narzędzia:   
 
Oficjalny Serwis Internetowy www.zbaszynek.pl 
Strona internetowa Gminy Zbąszynek wykorzystywana jest przede wszystkim w celach informacyjnych, 
promocyjnych, umożliwiając tym samym dotarcie do nieograniczonego kręgu odbiorców. 
Aktualna strona została dostosowana do dzisiejszych standardów stron internetowych. Jest również w 
pełni responsywna, co ma znaczenie przy korzystaniu z niej z innych urządzeń takich jak smartfony czy 
tablety. Strona  dostosowana jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stronie 
internetowej umieszczane są informacje dotyczące m. in. bieżących działań Urzędu oraz władz Gminy,  
realizowanych zadań inwestycyjnych i działań promocyjnych. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy 
mają możliwość  redagowania własnych stron na bazie istniejącej strony urzędu, funkcjonalność ta daje 
możliwość ujednolicenia wyglądu stron i ułatwia poruszanie się po nich. 
 
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Gminy Zbąszynek  
W 2001 roku została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej, która określiła zakres 
przedmiotowy i podmiotowy dostępu do tej informacji oraz wskazała trzy jego tryby. 

http://www.zbaszynek.pl/
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Jednym z nich jest ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Na stronie 
znajdują się informacje przewidziane ww. ustawą, m.in. prawo miejscowe (Uchwały Rady, Protokoły z 
posiedzeń Rady Miejskiej, Zarządzenia Burmistrza), informacje dotyczące jednostek organizacyjnych,  
komunikaty, oferty inwestycyjne i przetargi. 
 
Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej (RBIP) 
Jest ogólnodostępną bazą informacji publicznej obejmującą obszar całego województwa lubuskiego. 
Informacje takie jak zamówienia publiczne, akty prawne, przetargi, ogłoszenia o pracy, informacje  o 
sposobie załatwienia poszczególnych spraw w Urzędzie, zamieszczane na lokalnym BIP, są 
automatycznie przekierowywane na RBIP. Dzięki temu zwiększa się zasięg publikowanych informacji. 
 
Portal społecznościowy Facebook 
Samorządy coraz prężniej działają na portalach społecznościowych. Ze względu na szeroki zakres 
odbioru jest to coraz bardziej popularny sposób komunikacji z obywatelami. Na profilu  publikowane 
są najważniejsze informacje dotyczące pracy Urzędu, komunikaty dla mieszkańców. Mieszkańcy są 
informowani o działaniach podległych placówek, zamieszczane są zapowiedzi wydarzeń 
organizowanych na terenie Gminy.  Umieszczane są tam zdjęcia, przydatne linki, a nawet ostrzeżenia 
meteorologiczne.  
 
Spotkania Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z mieszkańcami 
Spotkania z mieszkańcami odbywają się raz na kwartał lub częściej, gdy zaistnieje taka konieczność.   O 
spotkaniach, mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem, za pośrednictwem strony internetowej, 
mediów społecznościowych, Zbąszyneckiego Kwartalnika i ogłoszeń na tablicach informacyjnych. 
Dodatkowo indywidualne spotkania Burmistrza odbywają się w każdy poniedziałek lub po 
wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżur w każdy 
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 16:00-17:30. 
 
Informacje w formie plakatów, ulotek, obwieszczeń, grafik na tablicach i słupach informacyjnych  
W mieście ustawionych jest 5 słupów ogłoszeniowych, tablica informacyjna przy Urzędzie Miejskim 
oraz gabloty na przystankach autobusowych. Służą one umieszczaniu  informacji samorządowej, 
kulturalnej, sportowej. Tablice informacyjne znajdują się również na terenie sołectw należących do 
Gminy. 
 
Lokalne media (prasa, telewizja) 
Zbąszynecka Telewizja Internetowa – lokalna telewizja internetowa już od ponad 9 lat prezentuje 
mieszkańcom najważniejsze informacje z terenu Gminy Zbąszynek, wraz z podsumowaniem przez 
Burmistrza Wiesława Czyczerskiego działań inwestycyjnych na terenie Gminy Zbąszynek. Co 
miesięczne wydanie wiadomości zakończyło się wydaniem grudniowym w roku 2019, nagrania 
dostępne są na stronie internetowej www.zbaszynek.pl, w serwisie www.youtube.com i na portalu 
społecznościowym Facebook. 
 
Mam pytanie – od  2016 roku do kwietnia 2018 roku Zbąszynecka Telewizja Internetowa emitowała w 
każdy piątek program, w którym Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski odpowiadał na pytania 
mieszkańców. Nową formą komunikacji z mieszkańcami jest możliwość zadania Panu Burmistrzowi 
pytania poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem naszej strony na Facebooku. Ta forma 
komunikacji z Urzędem jest dostępna również poza godzinami urzędowania i daje możliwość uzyskania 
odpowiedzi na dostrzeżone problemy czy działania.  
 
Minął tydzień – cotygodniowe informacje z wydarzeń minionego tygodnia, przedstawiane przez 
Burmistrza Zbąszynka. Przedstawiane informacje mają nie tylko charakter kulturalno-sportowy, 
Burmistrz mówi również o nadchodzących zmianach po spotkaniach z przedstawicielami powiatu bądź 
województwie. Początek emitowania „Minął tydzień” to 10.12.2018 r.  

http://www.zbaszynek.pl/
http://www.youtube.com/
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Zbąszynecki Kwartalnik to lokalna gazeta ukazująca się co kwartał w nakładzie 1500 egzemplarzy, 
bezpłatnie udostępniana mieszkańcom za pośrednictwem punktów handlowych, biblioteki, przychodni 
na terenie Gminy Zbąszynek oraz Urzędu Miejskiego. Artykuły do gazety przygotowują pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedszkoli pod 
redakcją Sekretarza Gminy. Pełna treść dotychczas wydanych numerów gazety dostępna jest również 
na naszej stronie internetowej. 
 
Segregatory pediatryczne „#jestem dzieckiem” -  w lutym 2019 r. Gmina Zbąszynek zakupiła 
„Segregatory pediatryczne - jestem dzieckiem", dzięki temu segregatorowi rodzice nie przegapią 
terminu kolejnych wizyt, będzie można również uporządkować wszystkie wyniki badań oraz zdobyć 
podstawową wiedzę medyczną jaką rodzice powinni posiadać. Segregator składa się z trzech części: 
Niebieskiej – organizacyjnej;  
Zielonej – informacyjnej o dziecku zdrowym; 
Czerwonej – informacyjnej o chorobach. 
Wszystkie części są spersonalizowane, co stanowi nie tylko o przydatności i atrakcyjności segregatora, 
ale czyni go też świetną pamiątką dla dziecka, które będzie go miało. Segregatory są przekazywane 
chętnym rodzicom, dzieci urodzonych od dnia 01.01.2019 r. którzy zgłoszą się do biura promocji 
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Ilość segregatorów jest ograniczona. 
 
Elektroniczny formularz zadanie osobistego pytania do Burmistrza – w panelu zadawania pytań na 
stronie internetowej www.zbaszynek.pl konieczne jest wypełnienie wszystkich pól dotyczących danych 
osobowych oraz prawidłowe podanie adresu e-mail. Odpowiedzi na pytania są przesyłane na  skrzynkę 
e-mail. 
 
Newsletter – jest narzędziem pomocnym w skutecznej komunikacji z mieszkańcami,  trafiający za 
pośrednictwem poczty elektronicznej do zainteresowanych osób. 
 
Plansze reklamowe w Zbąszyneckiej Telewizji Kablowej (ZTK) „SpTelek” – od lipca 2019 r. w ramach 
promocji wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Zbąszynek, zapowiedzi wydarzeń 
prezentowane są w cyklu miesięcznym w ZTK „SpTelek”. 
 
Punkt Informacji w budynku Urzędu Miejskiego 
Punkt informacyjny jest usytuowany na parterze w holu Urzędu Miejskiego i czynny jest w godzinach 
pracy Urzędu. W punkcie informacyjnym interesanci mogą pobrać druki urzędowe, złożyć pisma 
adresowane do Urzędu Miejskiego i uzyskać informacje dotyczące załatwiania różnych spraw w 
urzędzie. W razie potrzeby, gdy petentem jest osoba starsza lub niepełnosprawna pracownik punktu  
informuje urzędnika o konieczności przyjęcia petenta na parterze budynku. 
 
System oznakowania wewnętrznego 
Na ścianie przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku umieszczona została nowa tablica 
informacyjna z nazwami referatów, numerami biur i pięter. Przy drzwiach do poszczególnych biur 
umieszczone są informacje zawierające nazwę referatu, stanowiska osób tam pracujących i zakres 
wykonywanych czynności. 
Dodatkowo w ramach realizowanych projektów unijnych  i dostępnych środków opracowywane są 
materiały promocyjne, których celem jest również przekazanie wybranych przez nas informacji oraz 
promocja prowadzonych działań i organizowanych wydarzeń.   
Prowadzenie świadomej polityki informacyjnej jest podstawą sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania jednostki. W dłuższej perspektywie może w znaczący sposób zwiększyć potencjał 
rozwojowy jednostki, a tym samym poprawić jakość życia społeczności lokalnej.  Celem polityki 
informacyjnej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego ma być z jednej strony 
przekazywanie informacji istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych, z drugiej zaś 

http://www.zbaszynek.pl/
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integrowanie mieszkańców wobec spraw ważnych, dla nich istotnych i włączanie ich w proces 
decyzyjny.  
 
21. GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH I PUBLIKACJACH 
1. Gmina na 5! 
„Celem Badania „Gmina na 5!” była analiza działań polskich gmin. Zadania te miały na celu 
zaprezentować, jak przebiega współpraca gmin z lokalną społecznością oraz pokazać swoje partnerskie 
nastawienie dla lokalnych przedsiębiorców jak i zewnętrznych inwestorów. Z dużą uwagą analizowano 
jak gminy wywiązują się z powierzonych oczekiwań, jak również jakich używają narzędzi oraz metod do 
realizacji zadań.” 
Więcej informacji pod poniższym adresem: 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Documents/Rapo
rt2019.pdf 
 
2. Nagroda zespołowa na Gali Regionu Kozła 
17 maja 2019 r. Podczas Gali Regionu Kozła „Teatr 18+” prowadzony przez Dyrektor Zbąszyneckiego 
Ośrodka Kultury, Malwinę Kubicką otrzymał Nagrodę zespołową Regionu Kozła 
 
3. Absolutorium dla Burmistrza 
Rada Miejska w Zbąszynku podczas sesji 27 maja 2019 r. udzieliła Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi 
Czyczerskiemu absolutorium z wykonania budżetu Gminy  Zbąszynek za 2018 rok. Udzielenie 
absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie Gminy Zbąszynek za 2018 
rok, który został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia 
absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w związku ze 
złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zbąszynku. Wcześniej, RIO Zielona 
Góra również pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Burmistrza Zbąszynka Sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 rok.  Obecni na Sesji radni jednogłośnie zaopiniowali 
przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
 
-------------- 
Raport opracował: 
Jan Makarewicz 
Sekretarz Gminy Zbąszynek 
 
Na podstawie materiałów przygotowanych i dostarczonych przez kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Zbąszynek i kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. 
 
 
 
 
Zbąszynek, 23 kwiecień 2020 rok 
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