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Opracowanie: 

Urząd Gminy Kłodawa 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych Urzędu 

Gminy Kłodawa, gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji. 

 

Raport o Stanie Gminy Kłodawa 2018 zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2018 roku,  

o ile w treści nie zaznaczono inaczej. 
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Szanowni Państwo, 

 

Realizując wymóg określony w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedkładam „Raport 

o stanie Gminy Kłodawa 2018”. Obejmuje on m.in. podsumowanie działalności Wójta Gminy Kłodawa 

w 2018r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu. 

Analiza raportu pozwala w maksymalnie zobiektywizowany sposób przyjrzeć się głównym ten-

dencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia Gminy Kłodawa. 

Zapraszam do lektury. 

 

 

 

        Anna Mołodciak 
        Wójt Gminy Kłodawa 
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CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

 

Gmina Kłodawa położona jest w pół-

nocno – zachodniej części województwa  lubu-

skiego i od południa bezpośrednio graniczy 

z miastem Gorzów Wielkopolski. Zajmuje po-

wierzchnię 23472 ha, z czego blisko 65% stano-

wią lasy. W granicach administracyjnych gminy 

znajduje się 11 sołectw: Kłodawa (siedziba 

władz gminnych), Różanki, Wojcieszyce, Chwa-

lęcice, Łośno, Santocko, Rybakowo, Santoczno, 

Zdroisko, Mironice oraz Różanki Szklarnia. 

Gmina posiada dobre warunki do turystyki i re-

kreacji. Główną zaletą jest położenie na terenie 

Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazo-

wego. 

W ostatnich latach gmina zrealizowała bardzo 

dużo inwestycji infrastrukturalnych przyczynia-

jących się do wzrostu komfortu życia jej miesz-

kańców. Dla rozwoju gminy ważne jest wykorzy-

stanie walorów wynikających z położenia oraz 

stworzenie atrakcyjnych warunków do zamiesz-

kania. 

Kłodawa należy do najszybciej rozwijających się 

gmin w powiecie gorzowskim i regionie. Wynika 

to z intensywnego budownictwa mieszkaniowa 

oraz szybko wzrastającej liczby mieszkańców. 

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę 

techniczną i społeczną. Naturalne położenie 

w sąsiedztwie miasta wojewódzkiego sprawia, 

iż Gorzów Wlkp. stanowi naturalne zaplecze za-

trudnienia dla mieszkańców, a także bazę edu-

kacji ponadpodstawowej. 

 

 

 

1.1. DEMOGRAFIA 
 

W końcu grudnia 2018r. populacja gminy Kło-

dawa wynosiła 8588 osób i wzrosła o 86 osób 

w stosunku do 2017r. Wśród mieszkańców 

gminy 8332 osoby zameldowane były na pobyt 

stały, natomiast 256 osób na pobyt czasowy. 

W 2018r. gminę Kłodawa (wg danych UG Kło-

dawa) zamieszkiwało 8588 osób. 

 

 

 

Tabela nr I.1. Ludność gminy Kłodawa w latach 2015-2018 

 

 

 
 

 

W 2018r. w gminie Kłodawa na 100 mężczyzn przypadało 101 kobiet. 
 

Mieszkanki gminy Kłodawa w 2018r. stanowiły 

50,14 % populacji. Współczynnik feminizacji 

w 2018r. wynosił 101*. Według danych z Głów-

nego Urzędu Statystycznego latach poprzed-

nich współczynnik feminizacji kształtował się na 

poziomie 102 (na 100 mężczyzn przypadały 102 

kobiety).  
 

*Do wyliczeń przyjęto dane dot. stałych mieszkańców 

gminy Kłodawa (stałe meldunki). 

 2015 2016 2017 2018 

Ogółem, z tego: 8340 8417 8502 8588 

pobyt stały 8035 8134 8241 8332 

pobyt czasowy 305 283 261 256 
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Tabela nr I.2. Struktura mieszkańców gminy Kłodawa  

w podziale na sołectwa wg danych z Rejestru Mieszkańców* 

Sołectwo 
2015 2016 2017 2018 

pobyt 
stały 

pobyt cza-
sowy 

pobyt 
stały pobyt czasowy 

pobyt 
stały 

pobyt cza-
sowy 

pobyt 
stały 

pobyt cza-
sowy 

Kłodawa 2763 87 2811 56 2912 54 2945 69 

Santocko 742 39 765 32 779 28 808 24 

Mironice 115 3 113 9 110 13 112 4 

Chwalęcice 1039 26 1061 24 1070 21 1099 24 

Łośno 475 11 488 8 480 7 481 9 

Różanki 1122 6 1117 8 1125 11 1129 6 

Różanki Szkl. 198 57 199 89 191 80 188 75 

Rybakowo 267 22 269 19 270 13 278 10 

Santoczno 220 11 213 9 213 9 220 13 

Wojcieszyce 951 24 952 16 944 14 924 8 

Zdroisko 143 19 146 13 147 11 148 14 

 

Najliczniejszym sołectwem w gminie od lat jest 

Sołectwo Kłodawa, w którym wg stanu na 

31.12.2018r. zamieszkiwało 3014 osób 

(w 2015r. sołectwo to zamieszkiwało 2850 

osób). Najmniejszym sołectwem pod względem 

liczby mieszkańców jest Sołectwo Mironice, 

które zamieszkiwało 116 osób.   

 

 

*Ewidencja ludności polega na rejestracji okre-

ślonych w ustawie z  24 września 2010 roku o  

ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 roku, poz. 388 

z późn. zm.) podstawowych danych identyfiku-

jących tożsamość oraz status administracyjno-

prawny osób fizycznych. Ewidencja ludności 

prowadzona jest w Powszechnym Elektronicz-

nym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi 

rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz 

rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowa-

dzonych w systemie teleinformatycznym. Re-

jestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie 

z właściwością miejscową przez wójta (burmi-

strza, prezydenta miasta). W  rejestrze miesz-

kańców gromadzone są dane osób, które wyko-

nały obowiązek meldunkowy na terenie danej 

gminy.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W KŁODAWIE 

Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywil-

nego w  Kłodawie dotyczą wszystkich zdarzeń 

demograficznych zaobserwowanych na terenie 

gminy. Informacje na temat urodzeń, mał-

żeństw i  zgonów dotyczą również osób niebę-

dących mieszkańcami gminy Kłodawa, a więc 

takich, które urodziły się, zmarły bądź zawierały 

małżeństwo w Kłodawie.  
 

 

Tabela nr I.3. Wybrane dane z USC w latach 2015-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 

Małżeństwa (ślub cywilny) 60 67 73 72 

Rozwody 14 22 18 34 

Zgony 29 25 21 33 
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W 2018r. na terenie gminy Kłodawa zawarto 

łącznie 110 związków małżeńskich, w tym: 38 

ślubów wyznaniowych tzw. konkordatowych 

(lub kościelnych) oraz 72 śluby cywilne. 

 

W 2018r. zorganizowano spotkanie z okazji ju-

bileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, 

w którym udział wzięło łącznie 10 par, w tym 8 

par obchodziło złote gody (50-lecie).  

 

 

Diamentowe gody (60-lecie pożycia małżeń-

skiego) obchodziła jedna para. 
 

 

 

W 2018r. urodziło się 77 dzieci  

mieszkańców Gminy Kłodawa.  

    

 

Najpopularniejszymi imionami nadawanymi 

najmłodszym mieszkańcom gminy Kłodawa, 

urodzonym w 2018r. były:  

- imiona żeńskie: Hanna, Milena, Laura, Ewa, 

- imiona męskie: Szymon, Filip, Leon, Nikodem.

     

Tabela nr I.4. Liczba najmłodszych mieszkańców gminy Kłodawa 
 

 

 

 

 

1.2. BEZROBOCIE I RYNEK PRACY 
 

W gmina Kłodawa istnieje relatywnie małe bez-

robocie. Większość mieszkańców znajduje za-

trudnienie w Gorzowie Wlkp. oraz na lokalnym 

rynku pracy. Według danych z Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. na koniec 

grudnia 2018r. w Gminie Kłodawa zarejestro-

wanych było 85 osób bezrobotnych. Liczba 

osób bez pracy na terenie gminy w analizowa-

nym okresie systematycznie się zmniejsza co 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

 

Tabela nr I.5. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Kłodawa  

(zarejestrowanych w PUP) 
 

 

 

 

W roku 2018 w powiecie gorzowskim najwięk-

szy deficyt dotyczył kilku zawodów: blacharze 

i lakiernicy samochodowi, elektrycy, elektrome-

chanicy i elektromonterzy, kierowcy samocho-

dów ciężarowych i ciągników siodłowych, 

krawcy i pracownicy produkcji odzieży, opieku-

nowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, 

pracownicy fizyczni w produkcji i pracach pro-

stych, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spa-

wacze, specjaliści ds. zarządzania zasobami 

ludzkimi i rekrutacji. Nadwyżka zapotrzebowa-

nia na zawody występuje w odniesieniu do: eko-

nomistów, inżynierów chemii, chemików, peda-

gogów, pracowników administracji, ratowników 

medycznych, socjologów i specjalistów ds. ba-

dań społecznoekonomicznych.  

 2015 2016 2017 2018 

Liczba dzieci z rocznika 109 95 91 77 

 XI.2016 XII.2017 X.2018 

Liczba osób bezrobotnych 139 101 85 
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1.3. PRZEDSIĘBIORCY 
 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) jest rejestrem firm pro-

wadzonych przez osoby fizyczne w ramach jed-

noosobowej działalności gospodarczej. Na tere-

nie Gminy Kłodawa ilość wpisów do CEIDG we-

dług miejsca zamieszkania przedsiębiorcy wy-

nosi (dane z III.2019) łącznie 1086, w tym 40 

przedsiębiorców prowadzi działalność wyłącz-

nie w formie spółek cywilnych.  

Osoby w wieku 33-46 są najliczniejszą grupa 

prowadzącą działalność gospodarczą, najmniej 

liczną grupą są osoby w wieku 19-32.  

Spośród przedsiębiorców zarejestrowanych 

w CEIDG najwięcej prowadzi firmy zajmujące 

się głównie specjalistycznymi robotami budow-

lanymi, handlem detalicznym oraz handlem 

hurtowym.   

 

1.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
Gmina Kłodawa jest jedną z lepiej wypo-

sażonych w infrastrukturę wodnosanitarną gmin 
powiatu gorzowskiego. Sieć wodociągowa, która 
sukcesywnie jest rozbudowywana, obsługiwana 
jest przez dwóch operatorów i w 95% zabezpie-
cza potrzeby mieszkańców Gminy. Północną 
część gminy, tj. miejscowości Łośno, Rybakowo, 
Santoczno i Zdroisko, obsługuje Zakład Komu-
nalny Gminy Kłodawa w Różankach. Woda do-
starczana jest z dwóch stacji uzdatniania wody, 
które znajdują się w miejscowościach Łośno 
i Zdroisko. Najnowocześniejsza jest stacja 
w Zdroisku, która dostarcza wodę dla trzech 
miejscowości (Zdroisko, Santoczno, Rybakowo). 
Południową część Gminy obsługuje Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie 
Wlkp. Spółka z o.o., w której od 2001r. udziałow-
cem jest Gmina Kłodawa. Woda dla mieszkań-
ców tej części gminy dostarczana jest z ujęcia 
znajdującego się w Kłodawie. Przedsiębiorstwo 
obsługuje położone najbliżej Gorzowa Wlkp. 
miejscowości: Kłodawa, Chwalęcice, Mironice, 
Santocko, Różanki i Wojcieszyce. Większość sieci 
wodociągowych wybudowana od lat 80-tych XX 
w. jest wykonana z nowoczesnych materiałów 
typu PCV i PE. Natomiast sieci wybudowane 
w latach 70-tych XX w. (głównie w Kłodawie 
i Chwalęcicach) wykonane są z azbestocementu 
i wymagają wymiany. Zadanie to w miarę posia-
danych środków realizuje operator tj. PWiK.   

Łączna długość sieci wodociągowej  na terenie 
gminy wynosi 149,30 km, w tym obsługiwanej 
przez PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 103,80 
km i przez Zakład Komunalny gminy Kłodawa 
45,50 km.  
1749 odbiorców indywidualnych korzysta z sa-
mej sieci wodociągowej (714 przyłączy), nato-
miast 6084 odbiorców korzysta z zarówno z sieci 
wodociągowej jak i kanalizacyjnej (1796 przyłą-
czy). Średnie miesięczne zużycie wody w gospo-
darstwie domowym w gminie wynosi 7 m3. 
 
SIEĆ KANALIZACYJNA  

Przystąpienie Gminy do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie 
Wlkp. (PWiK) miała na celu przekazanie obo-
wiązków nałożonych przez ustawę samorzą-
dową na Gminę w zakresie wodno-kanalizacyj-
nym wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu, po-
siadającemu środki i możliwości techniczne do-
stawy wody i odbioru ścieków. Kanalizacja wybu-
dowana na terenie Gminy została w 90% zinte-
growana z miejską oczyszczalnią i siecią kanaliza-
cji sanitarnej, obsługiwaną przez PWiK w Gorzo-
wie Wlkp. W latach 90. XX w. Gmina wybudo-
wała rurociąg kanalizacji tłocznej (Ø200mm, 
2.911 mb) łączący przepompownię główną wraz 
z punktem zlewnym w Kłodawie z miejską siecią 
kanalizacyjną oraz łączący miejscowość Chwalę-
cice z pompownią główną w Kłodawie rurocią-
giem tłocznym (Ø160, 1.900 mb). Z uwagi na 
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ukształtowanie terenu kanalizacja sanitarna 
oparta jest większości na małych, lokalnych prze-
pompowniach, tłoczących ścieki do sieci grawi-
tacyjnych. Zakres działania PWiK dotyczący ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy pokrywa się 
w większości z zakresem dostawy wody, a więc 
jeden operator kompleksowo świadczy usługę 
odbiorcom. Systematycznie wzrasta długość 
czynnej sieci kanalizacyjnej, a także objętość 
ścieków poddawanych oczyszczeniu.  
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie gminy wynosi blisko 100 km.  
Część gminy (miejscowości Santoczno, Zdroisko, 
Rybakowo, Łośno oraz Mironice) nie posiada 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Ścieki gromadzone 
są w zbiornikach bezodpływowych (581 szt.), 
a następnie odwożone do punktu zlewnego 
w Różankach, skąd tłoczone są do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. Obecnie ok 1743 osoby groma-
dzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych. Na 
terenach tych gmina wspiera budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, pozyskując na ten 
cel środki unijne. Obecnie na terenie gminy wy-
budowano 220 przydomowych oczyszczalni ście-
ków, z których korzysta 660 mieszkańców.   
 
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA  
Na terenie Gminy Kłodawa znajdują się 5 masz-
tów telefonii komórkowej, które zlokalizowane 
są  w miejscowościach Kłodawa (2), Łośno (1), 
Nierzym (1) i Różanki (1). Część gminy obsługi-
wana jest przez sieć telefoniczną naziemną, z 
dwoma nowoczesnymi centralami telefonicz-
nymi, zlokalizowanymi w miejscowościach Ró-
żanki i Kłodawa, połączonymi systemem światło-
wodowym.   
Cześć północną gminy wyposażono w szeroko-
pasmową sieć internetową. Niestety do dnia 
obecnego nie znaleziono operatora, który podjął 
by się rozprowadzenia sieci rozdzielczej w sa-
mych miejscowościach do odbiorców. Obecnie 
w miejscowościach Santocko, Mironice, Kło-
dawa i Chwalęcice jest układany światłowód, 
który umożliwi mieszkańcom korzystanie z szyb-
kiego internetu.  
 
INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA  

Wszystkie miejscowości położone w Gminie Kło-
dawa zaopatrywane są w energię elektryczną 
pochodzącą ze stacji elektroenergetycznych 
110/15 kV, zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp.: 
„Jedwabie”, „Słowiańska”, „Górczyn” oraz w Łu-
powie i Strzelcach Kraj. Poważnym problemem 
jest brak dwustronnego zasilania niektórych 
miejscowości gminy, co w przypadku awarii skut-
kuje brakiem energii do czasu usunięcia awarii.   
Na terenie gminy zlokalizowane są następujące 
linie i stacje elektroenergetyczne:  

• linia przesyłowa o napięciu 400 kV relacji 
Krajnik – Plewiska,  

• linia przesyłowa o napięciu 220 kV relacji 
Krajnik – Gorzów Wlkp.,   

• sieci przesyłowe – napowietrzne 110 kV i ka-
blowe 15 kV, sieci 0,4 kV z przyłączami i stacje 
15 kV/0,4 kV, w tym: sieć rozdzielcza 110kV 
relacji stacja 110/15 kV Gorzów Wlkp. „Je-
dwabie” – Barlinek, sieć rozdzielcza 110kV re-
lacji stacja 220/110 kV Gorzów Wlkp. „Ba-
czyna” – Sulęcin (dwutorowa) oraz stacja 
220/110 kV Gorzów Wlkp. „Baczyna” – 
Strzelce Krajeńskie. 

 
INFRASTRUKTURA GAZOWA  
Przez teren Gminy Kłodawa przebiega 5 rurocią-
gów gazowych wysokiego cienienia:  

• Recz – Gorzów Wlkp., którego operatorem 
jest Gaz-System; 

• Skwierzyna – Barlinek Ø 500, którego opera-
torem jest Gaz-System; 

• Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą Ø 150, 
którego operatorem jest Polska Spółka Ga-
zownictwa; 

• Gorzów Wlkp. – Baranówko Ø 250, którego 
operatorem jest Polska Spółka Gazownic-
twa. 

• Lubiatów – mieszalnia gazu Kłodawa Ø300, 
którego operatorem jest Polska Spółka Ga-
zownictwa. 

W granicach gminy znajduje się również mieszal-
nia gazu w miejscowości Kłodawa, gdzie gaz wy-
dobywany w kopalni Barnówko (gmina Dębno) 
jest wzbogacany gazem o Gz-50.   
Na terenie gminy dostawą gazu dla odbiorców 
indywidualnych zajmują się dwa podmioty, tj. 
EWE Energia spółka z o.o. w Międzyrzeczu, która  
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dostarcza gaz średniego ciśnienia do miejscowo-
ści Santocko, Kłodawa, Chwalęcice, Wojcieszyce 
i Różanki oraz PGNiG dostarczające gaz dla So-
łectwa Różanki Szklarnia. Szacunkowa długość 

czynnej sieci gazowej wynosi 126,519 km, liczba 
przyłączy 983, liczba odbiorców gazu 961.

 

1.5. INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 
Układ transportowy w gminie Kłodawa tworzą: 

▪ sieć drogowo-uliczna o  strukturze mie-
szanej (drogi krajowe, wojewódzkie, po-
wiatowe oraz gminne), po której odbywa 
się indywidualny transport osób, zbio-
rowy transport osób (autobusowy) oraz 
transport towarów (ciężarowy); 

▪ ciągi i strefy ruchu pieszego oraz trasy ru-
chu rowerowego. 

Drogi przebiegające przez teren gminy Kłodawa: 

• droga krajowa S3 – zarządca Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - dłu-
gość na terenie gminy 6 km. 

• droga krajowa nr 22 (DK22) – droga kra-
jowa o długości około 460 km prowadząca od 
przejścia granicznego do Rosji w Grzechot-
kach do przejścia granicznego do Niemiec w 
Kostrzynie (długość na terenie gminy 11, 68 
km). Zarządca drogi: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

• droga wojewódzka nr 151 (DW151) 
o długości 136 km łącząca Świdwin z Gorzo-
wem Wielkopolskim (długość na terenie 
gminy 11, 06 km). Zarządca: Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Zielonej Górze. 

• drogi powiatowe o łącznej długości na te-
renie gminy - 65,47 km, ze względu na swój 
stan techniczny w dużej części wymagają pil-
nych remontów. Starosta Gorzowski zarządza 
następującymi drogami powiatowymi: 1404F 
Wojcieszyce - Różanki - Janczewo, 1405F od 
DW 151 - Łośno - Zdroisko - Czechów, 1406F 
Kłodawa - Wojcieszyce - Wawrów, 1407F San-
toczno - Wielisławice - Bronowice, 1408F 
droga przez miejscowość Rybakowo (ul.Li-
powa), 1409F Gorzów Wlkp. - Chwalęcice - 
Kłodawa, 1410F Witnica - Lubno - Marwice - 
Kłodawa, 1411F Łośno - Różanki, 1417F San-
tocko (od skrzyżowania z ul.Parkową) - Go-
rzów Wlkp. (do granicy z miastem). 

• drogi nieskategoryzowane, którymi za-
rządza Starosta Gorzowski; 

• drogi gminne (publiczne oraz we-
wnętrzne) stanowiące głównie uzupełnienie 
sieci drogowej o funkcji lokalnej lub dojazdo-
wej. Drogi gminne w większości posiadają na-
wierzchnię bitumiczną. Drogi wewnętrzne 
posiadają nawierzchnie asfaltowe, brukowe, 
tłuczniowe lub żwirowe. Zarządza nimi Wójt 
Gminy Kłodawa.  

 
W Gminie Kłodawa istnieje 18,34 km ścieżek ro-
werowych. W roku 2018 została oddana do 
użytku ścieżka z Kłodawy do Chwalęcic (wzdłuż 
drogi powiatowej 1409F) o długości 1,64 km. 
Funkcjonuje również sieć szlaków turystycznych, 
w tym: rowerowych, pieszych, kajakowych. Prze-
biegają one przez najpiękniejsze obszary gminy. 
 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 

W celu poprawy bezpieczeństwa kierujących po-

jazdami systematycznie ustawiane są lustra dro-

gowe. W roku 2018 ustawiono 5 luster (Santocku 

skrzyżowanie ulic Polnej i Wiejskiej, Kłodawa 

skrzyżowanie ulic Złotej Platynowej, Santocko 

ul.Dębowa, Rybakowo skrzyżowanie ulic Letni-

skowej i Młyńskiej, Santoczno skrzyżowanie ulic 

Letniskowej i Akacjową).  

Realizowane są również przedsięwzięcia wpły-

wające na uspokojenie ruchu. W roku 2018 za-

montowany został próg zwalniający przy ul.Je-

ziornej w Kłodawie oraz przy ul.Strzeleckiej 

w Wojcieszycach, w Santocku przy ul.Polnej 

wprowadzono ograniczenie prędkości do 

30km/h. Prowadzone są inwestycje w zakresie 

bezpieczeństwa pieszych. W roku 2018 powstał 

chodnik w Santocznie przy ul.Jeziornej, wyko-
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nano dojście do przejścia dla pieszych w miejsco-

wości Santocko (dojście do ul. Wiejskiej), zbudo-

wano kolejny odcinek chodnika na przy ul.Jezior-

nej w Kłodawie. 

Wykonywane są również prace mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestni-

ków ruchu poprzez dobudowę nowoczesnych la-

tarni LED-owych. Ogółem na terenie gminy jest 

876 punktów świetlnych. W 2018 roku powstało 

13 nowych lamp ulicznych. 

 

Według danych Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w ciągu 2018r. 

zarejestrowanych zostało na terenie gminy Kło-

dawa 965 pojazdów (samochodów osobowych, 

ciężarowych, motocykli, przyczep itp.). Na ko-

niec 2018r. łącznie na terenie gminy zarejestro-

wanych jest już 8725 pojazdów (aktywnych 

w ewidencji CEPIK). 

 

 

1.6. GMINNA KOMUNIKACJA PASAŻERSKA 
 

W ramach porozumienia komunalnego funk-

cjonuje komunikacja z Gorzowa Wlkp. do Chwa-

lęcic, obsługiwana przez MZK w Gorzowie Wlkp. 

Sp. z o.o. w ramach linii 111. Pozostała część 

gminy obsługiwana jest przez PKS Sp. z o.o. 

w  Gorzowie Wlkp. w ramach umowy zawartej 

z gminą. Kursy odbywają się na 3 liniach: 

• linia nr 1 Gorzów – Różanki Szklarnia – 

Różanki – Wojcieszyce  

• linia nr 2 Gorzów – Kłodawa – Mironice – 

Santocko 

• linia nr 3 Gorzów – Różanki Szklarnia – 

Różanki – Zdroisko – Santoczno – Ryba-

kowo – Lipy – Łośno – Kłodawa. 

W gminnej komunikacji autobusowej, obsługi-

wanej przez PKS Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ob-

owiązują wszystkie ulgi i zwolnienia z opłat przy-

sługujące z mocy ustaw. Dodatkowo obowiązują 

ulgi dla emerytów i rencistów oraz dzieci, mło-

dzieży szkolnej i studentów (w wysokości 45%). 

Zaś kombatanci oraz osoby, które ukończyły 70 

rok życia i zamieszkują na stałe na terenie gminy 

Kłodawa, nie ponoszą opłat za przejazd. W roku 

2018 wprowadzony został „uczniowski bilet mie-

sięczny” za 10 zł dla dzieci, młodzieży szkolnej 

i studentów dojeżdżających z terenu gminy do 

szkół i uczelni w Gorzowie Wlkp. 

 

1.7. GMINA W RANKINGACH 
 

Podczas kongresu organizowanego przez 

prestiżowy Dziennik Gazeta Prawna w maju 

2018r. odbyło się wręczenie wyróżnień w ogól-

nopolskim rankingu PERŁY SAMORZĄDU. Gmina 

Kłodawa, jako jedyna z woj. Lubuskiego, znalazła 

się w pierwszej dziesiątce tego prestiżowego 

rankingu i to aż dwa razy – w kategorii „Gmina 

Wiejska” i „Włodarz”. Organizatorzy konkursu 

podkreślali fakt, że pomimo tego, iż wszystkie 

gminy w Polsce niezależnie od ich wielkości, za-

możności czy położenia geograficznego, reali-

zują te same, wyznaczone przez prawo zadania 

i obowiązki względem społeczności lokalnych, są 

wśród nich i takie, które wyróżniają się w sposób 

szczególny poprzez realizację tych zadań na po-

ziomie wyższym, bardziej zaawansowanym 

i kompleksowym niż pozostali. Kapituła rankingu 

brała pod uwagę cztery dziedziny podlegające ja-

kościowej ocenie: zarządzanie, usługi publiczne, 

przestrzeń, kapitał społeczny, sposób pozyski-

wania środków zewnętrznych na dalszy rozwój, 



12 
 

zadania realizowane na rzecz lokalnej społeczno-

ści, poziom dbałości o wspólną przestrzeń, re-

monty dróg, mikroinwestycje w przestrzeni pu-

blicznej, pobudzanie kapitału społecznego i ak-

tywności obywatelskiej.  

W rankingu tym nagrodzeni zostali także 

najbardziej wszechstronni gospodarze. W kate-

gorii „Najlepsi Włodarze” wśród gmin wiejskich 

wójt Anna Mołodciak zajęła wysokie 5 miejsce. 

Kapituła, w skład której weszli niezależni eks-

perci w dziedzinie samorządu terytorialnego, 

oceniała sposób pełnienia przez danego włoda-

rza funkcji: reprezentanta, menadżera, koordy-

natora oraz wizjonera. 

 

  

Również w maju 2018r. w Zielonej Górze 

na forum samorządowego ogłoszono wyniki 

I Konkursu Zrównoważonego Rozwoju Jedno-

stek Samorządu Terytorialnego. Gmina Kłodawa 

znalazła się tuż za podium, bo na 4 miejscu 

wśród gmin wiejskich. Zespół badaczy pod prze-

wodnictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Poli-

techniki Warszawskiej badał stopień zrównowa-

żonego rozwóju lubuskich gmin i miast. Pod 

uwagę brane były m.in. wydatki inwestycyjne 

per capita, wydatki na transport, dochody wła-

sne gminy, liczba osób pracujących, napływ i od-

pływ ludności, liczba absolwentów szkół ponad-

gimnazjalnych. Po dogłębnej analizie, wśród 

gmin wiejskich, najlepsze okazały się: Pszczew, 

Świdnica, Łagów i Kłodawa. 

W ubiegłym roku decyzją Narodowej Rady Eko-

logicznej Gmina Kłodawa została laureatem Kra-

jowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK - Zie-

lona Wstęga Polski”. 

Celem nagrody jest wyróżnienie m.in. jednostek 

samorządu terytorialnego za realizację działań 

mających istotny i znaczący wpływ na poprawę 

oraz stan środowiska naturalnego regionu, 

a także zwiększenie świadomości ekologicznej 

Polaków. Przedmiotem oceny są zrealizowane 

i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia sfi-

nansowane ze środków wojewódzkiego fundu-

szu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

które miały szczególny wpływ na region lub całe 

województwo.  
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CZĘŚĆ II. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ  

RADY GMINY KŁODAWA 
 

             W 2018 roku Rada Gminy obradowała i po-

dejmowała uchwały zgodnie z planem pracy rady 

przyjętym Uchwałą nr XXXVI/267 z dnia 20 grudnia 

2017r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie 

pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na 10 

sesjach zwyczajnych i 5 sesjach nadzwyczajnych, po-

dejmując 107 uchwał (w tym już 22 uchwały zostały 

podjęte przez radę nowej kadencji). 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość doty-

czyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem ko-

munalnym, budżetem gminy, spraw związanych 

z oświatą, ochroną środowiska, planów zagospoda-

rowania przestrzennego gminy oraz pomocy spo-

łecznej. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy Kło-

dawa, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 90 ust. 1 

i 2 ustawy o samorządzie gminnym, przekazał do or-

ganów nadzoru, jakim w zakresie zgodności z pra-

wem jest Wojewoda Lubuski, a w zakresie spraw fi-

nansowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z  art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej wszystkie uchwały opubliko-

wane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy 

nadzoru nie dopatrzyły się istotnych naruszeń 

prawa. Potwierdzając tym samym fakt, że uchwały 

są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naru-

szają zasad właściwego gospodarowania finansami 

publicznymi. 

Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ 

nadzoru zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 

1 i 2 ustawy samorządowej. 

          Stosownie do art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy Kłodawa jest organem wykonawczym, do któ-

rego zadań należy m. in. realizacja Uchwał Rady 

Gminy. Spełniając obowiązki nałożone przepisami 

ustawy samorządowej Wójt Gminy, przy pomocy 

Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyj-

nych, wykonywał uchwały podjęte przez Radę Gminy 

Kłodawa w 2018 roku w sposób określony w podję-

tych aktach prawnych. 

Uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wy-

konane z zachowaniem procedur i terminów okre-

ślonych przepisami prawa.  Informacje na temat re-

alizacji poszczególnych uchwał rady przedstawione 

zostały w niniejszym raporcie.

 

Rada Gminy Kłodawa liczy 15 radnych, 

W Radzie funkcjonują 4 komisje stałe, 

 

 

W 2018r. Rada Gminy Kłodawa podjęła łącz-

nie 107 uchwał, 

 

 

 

W 2018r. odbyło się łącznie 15 posiedzeń ple-

narnych Rady Gminy Kłodawa,  

w tym: 10 sesji zwyczajnych  

i 5 nadzwyczajnych, 
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Działalność Komisji Rady Gminy Kłodawa w 2018 roku 
 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
w skład której wchodziło 8 członków, działając 
w oparciu o roczny plan pracy, w roku 2018 od-
była 15 posiedzeń, w tym 12 wspólnych z innymi 
komisjami Rady Gminy Kłodawa. Komisja: 
 
1) opiniowała projekty uchwał 
2) opracowała sprawozdanie z działalności Ko-
misji za 2017 rok, 
3) opracowała plan pracy komisji na 2018 rok. 
4) przeanalizowała informacje z działalności na-
stępujących jednostek: klubów sportowych, 
Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2017 roku, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 
roku, 
5) przeanalizowała sprawozdanie z działalności 
Straży Gminnej w 2017 roku i przedstawienia in-
formacji nt. przygotowania do sezonu letniego 
w 2018 roku, 
6) przeanalizowała sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich 
w 2017 roku, 
7) przeanalizowała informację z działalności bi-
blioteki w 2017 roku, 
8) omówiła temat wykorzystania internetu 
w celi promocji Gminy Kłodawa, 
9) przeanalizowała sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Kłodawa za 2017 rok, 
10) przeanalizowała Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2019 rok, 
11) przeanalizowała informację Wójta Gminy 
o stanie realizacji zadań oświatowych, 
12) prowadziła prace nad Budżetem Gminy Kło-
dawa na 2019 rok, 
13) opracowała plan pracy komisji na 2019 rok. 
 
Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, w skład 
której wchodziło 8 członków, działając w opar-
ciu o roczny plan pracy, w 2018 roku odbyła 16 
posiedzeń, w tym 10 wspólnych z innymi komi-
sjami Rady Gminy Kłodawa. Komisja:   
1) opracowała sprawozdanie z działalności Ko-
misji w 2017 roku, 
2) opracowała plan pracy komisji na 2018 rok, 
3) przeanalizowała informację na temat funk-
cjonowania Gminnej Spółki Wodnej, 

4) przeanalizowała sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Kłodawa za 2017 rok, 
5) przeanalizowała sprawozdanie z działalności 
Straży Gminnej w 2017 roku i przedstawienia in-
formacji nt. przygotowania do sezonu letniego 
w 2018 roku, 
6) prowadziła prace nad Budżetem Gminy Kło-
dawa na 2019 rok, 
7) przeanalizowała informację Wójta Gminy 
Kłodawa dotycząca podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna, 
8) opracowała plan pracy komisji na 2019 rok, 
9) opiniowała projekty uchwał. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, w skład której 
wchodziło 8 członków, działając w oparciu 
o roczny plan pracy, w 2018 roku odbyła 16 po-
siedzeń, w tym 12 wspólnych z innymi Komi-
sjami Rady Gminy Kłodawa. Zrealizowane zada-
nia: 
1) opracowanie sprawozdania z działalności Ko-
misji za 2017 rok oraz planu pracy komisji na 
2018 rok, 
2) analiza informacji z działalności klubów spor-
towych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych 
w 2017 roku, 
3) analiza informacji z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku,  
4) analiza sprawozdania z działalności Straży 
Gminnej w 2017 roku i przedstawienia informa-
cji nt. przygotowania do sezonu letniego w 2018 
roku, 
7) ocena sprawozdania z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich w 2017 
roku, 
8) analiza informację z działalności biblioteki 
w 2017 roku, 
9) omówienie temat wykorzystania internetu 
w celi promocji Gminy Kłodawa, 
10) analiza sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Kłodawa za 2017 rok, 
11) ocena założeń projektu Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok, 
12) prace nad Budżetem Gminy Kłodawa na 
2019 rok, 
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13) analiza informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Kłodawa za rok szkolny 
2017/2018, 
14) opracowanie plan pracy komisji na 2019 rok, 
15) opiniowanie projektów uchwał. 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład któ-
rej wchodziło pięciu członków, odbyła jedno po-
siedzenie, na którym opracowała plan na rok 
2019. 
 
Komisja Rewizyjna, w skład której wchodziło 
pięciu członków w 2018 roku odbyła cztery po-
siedzenia, realizując następujące zdania: 
  
1) opracowanie sprawozdania z działalności Ko-
misji w 2017 roku, 
2) opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

3) sformułowanie wniosku o udzielenie absolu-
torium Wójtowi Gminy Kłodawa, 
4) kontrola Zakładu Komunalnego w zakresie za-
opatrzenia w wodę (miejscowości Zdroisko, Ry-
bakowo, Santoczno, oraz hydrofornia Zdroisko), 
5) rozpatrzenie prośby o wyjaśnienie wątpliwo-
ści w zakresie wynajmu sali wiejskiej w Wojcie-
szycach, 
6) opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok. 
 
 
W roku 2018 Rada Gminy uchwaliła nowy Statut 
Gminy Kłodawa. Po opublikowaniu tego doku-
mentu okazało się jednak, że zawiera on błędy. 
W związku z tym Rada nowej kadencji powołała 
doraźną Komisję Statutową z zadaniem popra-
wienia Statutu Gminy, a  także opracowania no-
wych statutów sołectw 

 
. 
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CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA Z POWIATEM GORZOWSKIM 

 

      Gmina Kłodawa współpracuje z samorządem 

powiatowym na wielu płaszczyznach. W 2018r. 

działania obu samorządów polegały głównie na 

realizacji wspólnych inwestycji drogowych, leżą-

cych w interesie społecznym i gospodarczym 

gminy. Kwota dotacji przekazanych z budżetu 

gminy Kłodawa na realizację tych zadań 

w 2018r. wyniosła prawie 1 mln. zł. W ciągu 

ostatnich 4 lat pomoc finansowa udzielona Po-

wiatowi Gorzowskiem na realizację zadań wła-

snych powiatu to blisko 1 mln 486 tys. zł. Poniżej 

zaprezentowany został krótki opis współfinan-

sowanych inwestycji. 

 

6 zadań inwestycyjnych zrealizowano  

w ramach współpracy Gminy Kłodawa  

i Powiatu Gorzowskiego 

 

Tabela III.1. Wysokość dotacji udzielonych Powiatowi Gorzowskiemu  

 

 

 

„Budowa kładki żelbetowej dla ruchu pieszo-ro-
werowego na ul.Mironickiej w Kłodawie”  
- całkowita wartość zadania: 206.617,75 zł 
- dotacja z budżetu gminy: 185.955,70 zł 
 

 
 
„Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 1406F w m.Wojcieszyce” 
- całkowita wartość zadania: 399.982,97 zł 
- dotacja z budżetu gminy: 249.989,36 zł 
 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na od-
cinku Kłodawa – Lipy – etap I” 
Zadanie współfinansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia – Polska 2014-2020. 
- całkowita wartość zadania: 5.401.731,90 zł 
- dofinansowanie z UE: 4.591.472,12 zł 
- dotacja z budżetu gminy: 405.129,89 zł 
 

 
 
 „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 1410F w m.Kłodawa na odcinku 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 
w kierunku m.Mironice” 
- całkowita wartość zadania: 96.914,71 zł 
- dotacja z budżetu gminy: 48.457,35 zł 
 

Wsparcie finansowe udzielone dla Powiatu Gorzowskiego 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Wysokość dotacji     291 615,38 zł       49 999,88 zł      154 907,02 zł     989 352,98 zł  
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„Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi 
powiatowej w m. Santocko” 
- całkowita wartość zadania: 199.641,36 zł 
- dotacja z budżetu gminy: 99.820,68 zł 
 

 

„Budowa ścieżki rowerowej Kłodawa – Chwalę-
cice” 
Zadanie dofinansowane ze środków UE (w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
MOF Gorzów Wlkp.)  Regionalnego Programu 
Operacyjnego RPO Lubuskie 2020. 
-  całkowita wartość zadania: 1.537.096,95 zł 
- dofinansowanie z UE: 1.137.358,36 zł 
-  finansowanie z budżetu gminy:  399.738,59 zł 
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CZĘŚĆ IV. INFORMACJE FINANSOWE 
 

4.1. STAN FINANSÓW GMINY KŁODAWA 
 

         Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej 

każdej gminy jest budżet JST. Ocena realizacji 

budżetu jednostki samorządowej ukazuje źró-

dła finansowania działalności gminy a także kie-

runki jej rozwoju. W 2018r. po stronie docho-

dów największą część stanowiły dochody wła-

sne, które wyniosły 22.999.523,29 zł, przez co 

osiągnęły 52,77% dochodów ogółem. Ten bar-

dzo dobry wynik świadczy o tym, że gmina się 

samofinansuje i jest w dużym stopniu nieza-

leżna od subwencji i dotacji otrzymywanych 

z zewnątrz. 

Po stronie wydatków największą część stano-

wiły inwestycje, na które wydaliśmy 

15.254.635,19 zł i które osiągnęły 32,77% wy-

datków ogółem. Jest to wybitny wynik, który 

świadczy o prorozwojowej orientacji Gminy 

Kłodawa, bowiem wysokość poniesionych wy-

datków na inwestycje jest wyznacznikiem roz-

woju danej gminy. 

Zadłużenie Gminy Kłodawa na 31.12.2018r. wy-

niosło 6.433.308 zł i zostało zwiększone w po-

równaniu do roku poprzedniego o 4.120.594 zł. 

Na tę sytuacje mają wpływ inwestycje, na które 

przeznacza się środki finansowe (w tym pocho-

dzące z kredytu), by poprawiać warunki i kom-

fort życia mieszkańców. 

Na koniec 2018r. Gmina Kłodawa posiadała 

wolne środki pochodzące z rozliczenia kredy-

tów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

4.959.433,46 zł. 

Gmina Kłodawa prowadzi również stabilną poli-

tykę podatkową. Stawki w podatku od nieru-

chomości i od środków transportowych pozo-

stają na niezmienionym, od 2013 roku, pozio-

mie. 
 

 

4.2. WYKONANIE BUDŻETU 
 

W 2018r. dochody budżetu wykonano w wyso-

kości 43.582.100,59 zł, co stanowiło 99,22% 

rocznego planu, natomiast wydatki w kwocie 

46.543.825,11 zł, co stanowiło 90,66% rocz-

nego planu.  

W dochodach własnych największy wzrost od-

notowujemy w dochodach z tytułu udziałów od 

osób fizycznych, które otrzymujemy z Minister-

stwa Finansów (dane poniżej). Taki wzrost do-

chodów jest wynikiem przyrostu liczby miesz-

kańców oraz o ich zamożności. Z roku na rok 

wzrasta również wysokość otrzymanego od po-

datników podatku od nieruchomości. Ta infor-

macja również  potwierdza ww. tendencję. 
 

 

Tabela nr IV.1. Dochody gminy z tytułu  

udziałów podatku od osób fizycznych w latach 2015-2018 
 2015 2016 2017 2018 

  8 450 606 zł    9 739 480 zł   11 711 017 zł    13 197 821 zł    
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W 2018 r. gmina uzyskała dochody majątkowe 

w łącznej kwocie 2.896.554,59 zł, w tym dota-

cje na realizację następujących zadań:  

• modernizację ul.Myśliwskiej w Różankach: 

391.066 zł  

• modernizację ul. Polnej – Kłodawa - Santocko: 

70.000 zł 

• budowę ścieżki rowerowej Kłodawa - Chwalę-

cice: 1.023.622,52 zł (w 2019r. 113.735,84 zł) 

• sprzedaż gminnych działek: 224.496,03 zł 

• termomodernizację budynku urzędu gminy: 

273.389,69 zł (w 2017r. 117.611 zł) 

• sprzedaż dwóch samochodów pożarniczych: 

153.100 zł 

• termomodernizację budynku przedszkola: 

14.657,37 zł 

• utworzenie Klubu „Seniora+”: 57.160 zł 

• rozbudowę Centrum Kultury: 659.062,98 zł  

• oraz prace remontowe na pomoście głów-

nym: 30.000 zł. 

Budżet 2018 zamknął się deficytem w kwocie 

2.961.724,52 zł i był mniejszy od zakładanego 

o 4.452.699,37 zł. Na taki wynik miało wpływ 

unieważnienie postępowania przetargowego 

na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Kło-

dawskiem (ceny w złożonych ofertach przekra-

czały kwoty zagwarantowane w gminnym bu-

dżecie) oraz przychylenie się Wójta do prośby 

wykonawcy rozbudowy Centrum Kultury w Kło-

dawie o przedłużenie terminu realizacji zada-

nia. 

Wynik operacyjny (inaczej nadwyżka opera-

cyjna) Gminy Kłodawa na koniec 2018r. wyniósł 

9.396.356 zł. Jest to znakomity wynik, który po-

twierdza, że gmina osiągniętymi dochodami 

bieżącymi pokrywa wydatki bieżące.  Co więcej, 

z ww. kwoty pozostają jeszcze środki na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i na wydatki 

majątkowe (inwestycyjne).

Tabela nr IV.2. Nadwyżka operacyjna w latach 2015-2018 

Nadwyżka operacyjna 2015 2016 2017 2018 

         6 270 292 zł         7 406 903 zł         8 470 583 zł         9 396 356 zł  
 

 

Na podstawie nadwyżki operacyjnej oblicza się 

indywidulany wskaźnik zadłużenia. Im większa 

nadwyżka, tym większy wskaźnik spłaty długu. 

Gmina Kłodawa jako jedna z nielicznych gmin 

lubuskich osiąga bardzo wysoki ww. wskaźnik. 

Oznacza to, że posiada zdolność do spłaty zacią-

gniętego długu, ale również możliwości dal-

szego zadłużania się bez obawy o stratę płynno-

ści finansowej. 
 

 

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Kło-

dawa w 2018r. wynosił  tylko 2,71%.

 

Wykres nr IV.3. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2014-2022 
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4.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
 

W uchwale budżetowej na 2018r. Rada 

Gminy określiła wysokość wydatków inwesty-

cyjnych w wysokości 17.492.184 zł. Po zmia-

nach w ciągu roku budżetowego, plan wydat-

ków majątkowych na dzień 31.12.2018r. wy-

niósł 18.833.500,89 zł. Inwestycje wykonano 

w wysokości 15.254.635,19 zł, co stanowi 81% 

rocznego planu. Na niewykonanie w pełni planu 

budżetowego miało wpływ wspomniane wyżej 

unieważnienie postępowania przetargowego na 

budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Kło-

dawskim oraz przedłużony termin zakończenia 

rozbudowy centrum kultury. Szczegółowy opis 

wykonanych inwestycji mieści się w sprawozda-

niu z wykonania budżetu za 2018r. Natomiast 

poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków 

majątkowych w poszczególnych latach budże-

towych, by pokazać, że Gmina Kłodawa od lat 

stawia na rozwój gminy. 

 

Wysokość wydatków majątkowych w 2018r. 

ukształtowała  się  na poziomie 15,25 mln zł.

 

Tabela nr IV.3. Wydatki majątkowe w latach 2015-2018 

Wydatki majątkowe 2015 2016 2017 2018 

         5 351 653 zł         7 327 301 zł         7 033 179 zł         15 254 635 zł  
 

 

4.4. PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU 
 
 
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW  
Trwa kolejny etap budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Powstały 
one w miejscowościach Łośno, Rybakowo, San-
toczno i Zdroisko. Wspólnie z mieszkańcami, 
którzy zostali zakwalifikowani do programu, 
gmina zrealizowała do końca 2018r. 45 takich 
przedsięwzięć. Zadanie jest kontynuowane, 
a zaangażowanie środków finansowych wynio-
sło ponad 428 tys. zł.  
 

 
 
 

INWESTYCJE W OBIEKTACH OŚWIATY 
W 2018r. roku wykonano termomodernizację 
„małej” sali sportowej w Szkole Podstawowej 
w Kłodawie. Wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, wykonano nową podłogę sportową, 
nową instalację elektryczną, instalację central-
nego ogrzewania, wentylację mechaniczną oraz 
instalację fotowoltaiczną. Ocieplony został 
dach, ściany. Zakupiono niezbędne wyposaże-
nie sportowe do sali gimnastycznej na kwotę 25 
133,83 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł bli-
sko 778 tys. zł. Realizacja przedsięwzięcia zo-
stała dofinasowana ze środków Unii Europej-
skiej z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020 w kwocie 427 177,45 zł. 
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W budynku przedszkola w Kłodawie wykonano 
kapitalny remont toalety na parterze. Wymie-
niono instalację wodno-kanalizacyjną, elek-
tryczną oraz instalację centralnego ogrzewania. 
Wykonano nowe okładziny z płytek na ścianach 
i podłodze oraz zamontowano nowy osprzęt sa-
nitarny.  Odnowiona została również szatnia dla 
dzieci. Cały zakres prac to ok. 80 tys. zł. 
 

 
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 
we wszystkich placówka oświatowych przepro-
wadzone zostały bieżące remonty, w tym malo-
wanie ścian w klasach lekcyjnych i na koryta-
rzach. 
 

 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU 
Wykonano prace związane z poprawą efektyw-
ności energetycznej budynku. Wymieniono piec 
centralnego ogrzewania, docieplono ściany, wy-
mieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także 
wykonano izolację ścian fundamentowych i od-
wodnienie piwnicy. Zadanie zostało dofinaso-
wane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020 w kwocie 366 300,72 zł. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł ok 526 tys. zł. 

 

ŚWIETLICE WIEJSKIE 
We wrześniu 2017r. rozpoczął się proces bu-
dowlany związany z rozbudową budynku świe-
tlicy wiejskiej w Kłodawie. W obiekcie będzie 
zlokalizowana biblioteka, sale konferencyjne, 
sala ślubów oraz pomieszczenia przeznaczone 
dla sołectwa. Stopień zaawansowania finanso-
wego zadania (które jest dofinasowane z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020) na koniec 2018r. wynosił prawie 4 mln 
762 tys. zł.  

 
 
W świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach odno-
wiono wnętrza oraz dokonano renowacji drew-
nianej podłogi. W Różankach Szklarni wymie-
niono okno w świetlicy sołeckiej. Do świetlicy 
wiejskiej w Rybakowie wykonano nowy podjazd 
wraz z dojściem  do budynku.  
Zakończono prace związane z nadbudową części 
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w San-
tocku. W ramach zadania przebudowano wnę-
trza budynku, kuchnię i toalety.  
 
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA 
Mieszkańcy Wojcieszyc od czerwca 2018r. ko-
rzystają z usług lekarza rodzinnego w ośrodku, 
który przeszedł kapitany remont. Zmieniono 
rozkład pomieszczeń, wykonano nowe instala-
cje oraz całą stolarkę okienną i drzwiową. 
Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano 
niezbędne prace remontowe w pomieszcze-
niach Gminnego Ośrodka Kultury powiązane 
z tą inwestycją. Wartość wszystkich robót wy-
niosła 388 tys. zł. 
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REMIZY STRAŻACKIE 
W 2018r. zakończyły się prace związane z bu-
dową nowej remizy strażackiej w Santocku. 
W  obiekcie znajdą się trzy boksy garażowe, po-
mieszczenie socjalne, szatnia oraz toalety. Przy 
garażach powstała wieża do suszenia węży. Za-
kupiono niezbędne wyposażenie: meble, sprzęt 
AGD i RTV. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
1 mln 220 tys. zł. (155 tys. zł to dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na 
lata 2014-2020).  
 

 
 
Również w ubiegłym roku naprawiono przecie-
kający dach na budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łośnie oraz zakupiono bramę gara-
żową do budynku OSP w Kłodawie.  
 
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH 
W ramach inicjatyw społecznych w 2018r. roz-
poczęto prace przy rozbudowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Flisackiej i Wiosennej w Kłoda-
wie. Oba przedsięwzięcia były współfinasowane 
przez mieszkańców i PWiK w Gorzowie Wlkp. 
Natomiast gmina zakupiła niezbędny materiał 
do wybudowania sieci na łączną kwotę ponad 
23 tys. zł. 
Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Jaworowej i Akacjowej w Chwa-
lęcicach. Inwestycja była realizowana wspólnie 
z PWiK w Gorzowie Wlkp. Łączny koszt zadania 
wyniósł ok 40 tys. zł.     
 

 

 
Zakończono prace w zakresie projektowania 
sieci kanalizacji sanitarnej w Mironicach. Doku-
mentacja została złożona w Starostwie Powiato-
wym wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na budowę. Koszty projektowe zamknęły się 
kwotą ok 29 tys. zł.  
 

 
 
Zaprojektowano również sieć kanalizacji sani-
tarnej w Chwalęcicach w ulicach: Leśnej, Sosno-
wej i Pszenicznej. Dokumentacja została złożona 
w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia na budowę. Koszty pro-
jektowe wyniosły ok 32 tys. zł.   
 
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH 
W 2018r. rozpoczęto prace związane z rozbu-
dową sieci wodociągowej w Łośnie. Opraco-
wano dokumentację projektową w zakresie 
uzbrojenia terenów.  
Ponadto w ubiegłym roku, przystąpiono do za-
projektowania sieci wodociągowej w ul. Olcho-
wej w Rybakowie oraz ul. Klonowej w Santocku.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.  
 

 
 

Wspólnie z mieszkańcami w ramach społecz-
nych inicjatyw lokalnych wybudowana została 
sieć wodociągowa o długości ok 200 m w miej-
scowości Łośno. Gmina zakupiła materiał nie-
zbędny do jej wykonania.     
 

 



23 
 

 
PLACE ZABAW I WIATY 
Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z Pro-
gramu Rozwojów Obszarów Wiejskich w kwocie 
ponad 202 tys. zł, we wszystkich sołectwach po-
wstały siłownie zewnętrzne.  

 
 
Ponadto w Kłodawie, Różankach, Rybakowie i 
Wojcieszycach urządzono nowe place zabaw. 
Natomiast w Mironicach i Zdroisku wybudo-
wane zostały drewniane wiaty turystyczne. Cał-
kowity koszt zadania zamknął się w kwocie ok 
415 tys. zł. 
 

 
 
Gmina wspólnie z sołectwem Santoczno przy-
stąpiła do wykonania drewnianej wiaty koncer-
towej. Gmina zakupiła część materiałów nie-
zbędnych do wykonania przedsięwzięcia (ok 18 
tys. zł). Pozostałe koszt poniosło Sołectwo.  
 

 
 
OBIEKTY SPORTOWE 
Opracowano dokumentację projektową w za-
kresie przebudowy boiska sportowego w Kłoda-

wie, która pozwoli w najbliższym okresie apliko-
wać o środki zewnętrzne na realizację inwesty-
cji. Koszt prac projektowych to ok 26 tys. zł.  
 

 
 
Ze środków budżetowych gminy współfinanso-
wano wykonanie studni głębinowej do podle-
wania boiska sportowego w Chwalęcicach. Wy-
remontowano ogrodzenie boiska sportowego 
w Różankach od strony ul. Sportowej. Koszt 
prac to ponad 19 tys. zł. Na boisku tym również 
zostały zamontowane wiaty stadionowe dla za-
wodników rezerwowych oraz wiata dla potrzeb 
obsługi medycznej zawodów. Łączny koszt za-
kupu i montażu wiat to ok 16 tys. zł. W budynku 
klubowym WKS Róża Różanki wymieniona zo-
stała cała stolarka drzwiowa (wewnętrzna i ze-
wnętrzna). Wartość prac to ponad 11 tys. zł.  
 

 
 
W Rybakowie od strony lasu wykonano ogro-
dzenie części boiska piłkarskiego. Wartość 
przedsięwzięcia to blisko 15 tys. zł.  
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Z zakupionego przez gminę materiału (kwota ok 
11 tys. zł) KP PROGRES wykonał ogrodzenie bo-
iska sportowego w Wojcieszycach.  
 

 
 
LOKALE SOCJALNE 
Wykonano kapitalny remont lokalu socjalnego 
w Różankach. Zakres prac obejmował termomo-
dernizację ścian zewnętrznych i dachu, wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano 
okładziny ścian i podłóg oraz nowe instalacje. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 116 tys. zł.  
Wspólnie z Centrum Integracji Społecznych  Za-
kład Komunalny przeprowadził gruntowny re-
mont dwóch lokali socjalnych w Wojcieszycach. 
Wymieniono okna, wyremontowano podłogi, 
naprawiono wszystkie instalacje oraz pomalo-
wano pomieszczenia wewnątrz.  
 
INNE OBIEKTY 
Zmodernizowano stację uzdatniania wody 
w Zdroisku. Wymieniono przepływomierz, za-
wór klapowy oraz zakupiono materiał nie-
zbędny do wykonania nowego przepływu wody 
uzdatnionej. Koszt przedsięwzięcia to ok 13 tys. 
zł. 
Przed sezonem letnim wykonano remont uszko-
dzonego przez drzewo pokrycia dachowego to-
alet nad jeziorem w Kłodawie. Wykonano czę-
ściową modernizację plaży przy jeziorze w Woj-
cieszycach. Brzeg oczyszczono z trzcin, usunięto 
zbędne elementy betonowe i wymieniono pia-
sek. Koszt prac to ponad 10 tys. zł.   
 
INFRASTRUKTURA DROGOWA 
W  2018 r. wykonano na terenie gminy szereg 
przedsięwzięć  zmierzających do poprawy stanu 
gminnej infrastruktury drogowej.  Wydatki in-
westycyjne w tym dziale wyniosły łącznie blisko 
3 mln 715 tys. zł.  Poniżej zamieszczamy wykaz 
najważniejszych zadań dotyczących dróg gmin-
nych, zrealizowanych w 2018r.:  

• przebudowa ul. Myśliwskiej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki. 
(koszt robót to ok 665 tys. zł.), 

• wykonanie nakładki bitumicznej ul. Pol-
nej (Kłodawa – Santocko) wraz z wykonaniem 
remontu nawierzchni gruntowej łączącej miej-
scowości Kłodawa i Santocko. (koszt robót ok 
350 tys. zł.), 

 
 

• wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 
Dębowej  w miejscowości Santocko. (wartość 
przedsięwzięcia blisko 160 tys. zł.), 

 
 

• wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 
Letniskowej w Santocznie (koszt robót to ponad 
41 tys. zł.), 

• wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 
Kasztanowej w m. Różanki (wartość zadania to 
blisko 162 tys. zł.), 

 
 

• wymiana wjazdu ul. Szkolna – Kłodawa, 

• wykonanie w sołectwie Różanki Szklar-
nia chodników i dojść do drogi ewakuacyjnej 
z kostki betonowej typu polbruk (wartość robót 
to blisko 75 tys. zł.), 
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• wykonanie chodnika z kostki betonowej 
przy ul. Jeziornej w Kłodawie (koszt zadania to 
ponad 110 tys. zł.) 

 
 

• budowa odwodnienia liniowego ul. Ma-
kowa w m.Chwalęcice (koszt ok.: 16 tys. zł.), 

• wykonanie dojścia do przejścia dla pie-
szych w m.Santocko (dojście do ul. Wiejskiej), 

• wykonanie chodnika kostką betonową 
typu UNI na ul.Owocowej w Kłodawie (wartość 
przedsięwzięcia to ponad 43 tys. zł.), 

• wykonanie trzech przepustów rurowych 
pod zjazdami ul. Chwalęcicka w m.Kłodawa, 

• wykonanie nakładki bitumicznej na 
ul.Kaktusowej w m.Kłodawa (koszt realizacji za-
dania to ponad 118 tys. zł.), 

• wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Lot-
niskowej w m.Chwalęcice (wartość prac prze-
kroczyła 152 tys. zł.), 

• wykonanie nakładki bitumicznej na 
ul.Kolorowej w miejscowości Kłodawa (koszt za-
dania to blisko 147 tys. zł.), 

• wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Ci-
sowej w m.Zdroisko (wartość robót to ok 137 
tys. zł.), 

 
 

• wykonanie nakładki bitumicznej na 
ul.Nagietkowej w m.Kłodawa o wartości ok 120 
tys. zł, 

• remont ul.Konwaliowej w Chwalęcicach 
z mieszanek mineralno–bitumicznych gryso-
wych (koszt robót: 50 tys. zł.), 

• wykonanie nakładek asfaltowych na 
ul.Zielonej, Seledynowej i Błękitnej w m.Kło-
dawa (koszt tych zadań to ponad 184 tys. zł.), 

 
 

•   budowa nawierzchni asfaltowej na 
ul.Młyńskiej w Zdroisku (wartość robót to blisko 
116 tys. zł.), 

• remont nawierzchni ul.Wspólnej w Kło-
dawie (koszt zadania to ok 161 tys. zł.), 

• remont odcinka ul.Łąkowej w Chwalęci-
cach z mieszanek mineralno-bitumicznych (za-
danie opiewało na kwotę blisko 140 tys. zł.), 

•    modernizacja ulic w Rybakowie, w tym 
ul.Rybacka (koszt zadań: 159 tys. zł.), 

 
 

• wykonanie asfaltowych dróg ewakuacyj-
nych przy blokach w sołectwie Różanki Szklarnia 
(zadanie kosztowało ok 113 tys. zł.), 

 
 

• remont drugiego odcinka ul.Lotniskowej 
w m.Chwalęcice z mieszanek mineralno – bitu-
micznych grysowych (wartość zadania: ok 47 
tys. zł.), 
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• utwardzenie nawierzchni dróg kruszy-
wem łamanym, w tym. m.in: Chwalęcice ulice: 
Brzozowa i Sosnowa, 

• dobudowa odcinka chodnika przy ul.Par-
kowej w Santocznie, 

• wykonanie utwardzenia kostką (typu 
polbruk) alejek na cmentarzu komunalnym 

w miejscowości Kłodawa (wartość prac to pra-
wie 115 tys. zł.), 

 

 
 

• budowa nowych punktów oświetlenia 
drogowego na terenie gminy (wartość robót to 
ok 86 tys. zł).                                                                                             

 
 

 

4.5. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 
 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono 

dane finansowe w latach 2016-2022. Na posta-

wie trzech lat poprzedzających rok budżetowy 

wylicza się wskaźnik obsługi długu oraz progno-

zuje kolejne lata budżetowe w podziale na do-

chody, wydatki, wynik budżetu, zadłużenie, 

spłaty rat kredytów oraz przedsięwzięcia. Infor-

macje prezentowane w wieloletniej prognozie 

finansowe oblicza się na podstawie danych hi-

storycznych, z uwzględnieniem prognozowa-

nego wskaźnika inflacji oraz wysokości PKB. Tak 

powstała Wieloletnia Prognoza Finansowa jest 

narzędziem informujących władze gminy, ale 

również mieszkańców o możliwościach finanso-

wych, inwestycyjnych oraz wielkości długu JST. 

 

Wskaźnik jednoroczny indywidualny w 2018r. 

wynosił 2,66%  

(ustawowy max. poziom wynosi  22,43%). 

 

W latach 2019-2022 spłaty rat kredytów wyni-

kają z podpisanych w poprzednich latach umów 

kredytowych (tabela poz. 5.1). Kredyty zacią-

gane były na realizowane inwestycje w latach 

2011-2018. Ostateczna ich spłata następować 

będzie w 2022 roku. W każdym roku budżeto-

wym relacja spłaty długu do dochodów ogółem 

jest spełniana.
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Tabela nr IV.4. Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2016-2022 

 
 

Szczegółowe informacje dotyczące stanu finan-

sów jednostki samorządowej znajdują się 

w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Kłodawa za 2018r. 

 

4.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKIWANIA  

ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH 

 

W ocenianym 2018r. Gmina Kłodawa pozyskała 

bardzo dużo środków zewnętrznych na realiza-

cję swoich zadań, zarówno tych inwestycyjnych, 

jak i oświatowych, kulturowych czy społecz-

nych. O środki zewnętrzne aplikowały także 

wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Dzięki 

wsparciu merytorycznemu Gminy działające lo-

kalnie stowarzyszenia i kluby sportowe również 

pozyskały z różnych źródeł dodatkowe granty 

na realizację ciekawych inicjatyw. 

Poniższa tabela prezentuje kluczowe przedsię-

wzięcia Gminy Kłodawa, które uzyskały wspar-

cie finansowe z zewnątrz. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PRAWA STRONA WZORU (art. 243)

1.1 Dochody bieżące [Db] 33 600 830,26 37 272 545,32 40 685 546,00 41 291 023,58 42 081 848,00 43 367 615,00 44 062 726,00

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm] 248 914,60 187 809,11 377 596,03 561 480,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00

2.1 Wydatki bieżące [Wb] 26 193 927,02 28 801 962,37 31 289 189,92 33 204 242,89 33 672 504,00 34 396 391,00 35 192 802,00

[Db-Wb+Dsm] 7 655 817,84 8 658 392,06 9 773 952,11 8 648 260,69 8 559 344,00 9 071 224,00 8 919 924,00

1 Dochody ogółem [D] 34 980 197,05 38 300 847,28 43 582 100,59 44 904 240,06 42 631 848,00 43 467 615,00 44 112 726,00

9.5
Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 

243) - [Db-Wb+Dsm] / [D] - INDYWIDUALNY
21,89% 22,61% 22,43% 19,26% 20,08% 20,87% 20,22%

LEWA STRONA WZORU (art. 243)

2.1.1 [O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1
[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 

243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..
95 482,47 69 340,90 58 878,12 170 000,00 115 050,00 61 950,00 17 700,00

5.1
[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 

wykup papierów wartościowych
1 266 024,00 1 266 024,00 1 099 368,00 2 035 982,00 1 897 326,00 1 500 000,00 1 000 000,00

[ R + O ] 1 361 506,47 1 335 364,90 1 158 246,12 2 205 982,00 2 012 376,00 1 561 950,00 1 017 700,00

1 Dochody ogółem [D] 34 980 197,05 38 300 847,28 43 582 100,59 44 904 240,06 42 631 848,00 43 467 615,00 44 112 726,00

Wskaźnik [R+O] / [D]  - OSIĄGANY 3,89% 3,49% 2,66% 4,91% 4,72% 3,59% 2,31%

Spełnienie wskaźnika wg wykonania Spełniony Spełniony Spełniony

1.1 Dochody bieżące 33 600 830,26 37 272 545,32 40 685 546,00 41 291 023,58 42 081 848,00 43 367 615,00 44 062 726,00

2.1 Wydatki  bieżące 26 193 927,02 28 801 962,37 31 289 189,92 33 204 242,89 33 672 504,00 34 396 391,00 35 192 802,00

8.1 Wynik  bieżący 7 406 903,24 8 470 582,95 9 396 356,08 8 086 780,69 8 409 344,00 8 971 224,00 8 869 924,00

1.2 Dochody majątkowe 1 379 366,79 1 028 301,96 2 896 554,59 3 613 216,48 550 000,00 100 000,00 50 000,00

2.2 Wydatki  majątkowe 7 327 300,53 7 033 178,63 15 254 635,19 13 696 814,00 7 062 018,00 7 571 224,00 7 919 924,00

Wynik majątkowy -5 947 933,74 -6 004 876,67 -12 358 080,60 -10 083 597,52 -6 512 018,00 -7 471 224,00 -7 869 924,00 

1 Dochody 34 980 197,05 38 300 847,28 43 582 100,59 44 904 240,06 42 631 848,00 43 467 615,00 44 112 726,00

2 Wydatki 33 521 227,55 35 835 141,00 46 543 825,11 46 901 056,89 40 734 522,00 41 967 615,00 43 112 726,00

3 Wynik budżetu 1 458 969,50 2 465 706,28 -2 961 724,52 -1 996 816,83 1 897 326,00 1 500 000,00 1 000 000,00

4 Przychody 0,00 0,00 6 351 707,40 4 032 798,83 0,00 0,00 0,00

5 Rozchody 1 266 024,00 1 266 024,00 1 099 368,00 2 035 982,00 1 897 326,00 1 500 000,00 1 000 000,00

Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R) 192 945,50 1 199 682,28 2 290 614,88 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabela IV.5. Kluczowe projekty Gminy Kłodawa współfinansowane ze środków zewnętrznych 

Nazwa projektu Program/działanie 
Wnioskowane  

dofinansowanie 
Okres realizacji 

Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Gminy Kłodawa (dot. budynków 
przedszkola oraz urzędu w Kłodawie) RPO Lubuskie 2020 935 903,33 zł 2017-2018 

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kłodawie 
wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowa-
niem terenu RPO Lubuskie 2020 1 207 800,00 zł 2017-2019 

Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy 
Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych - 
etap I Kłodawa- Chwalęcice RPO Lubuskie 2020 1 137 358,36 zł 2017-2018 

Wesoła Gromada – utworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego w Różankach RPO Lubuskie 2020 106 494,37 zł 2017-2018 

Budowa obiektów małej architektury – urządzenia 
placów zabaw, siłowni zewnętrznych i rekreacji na 
terenie gminy Kłodawa PROW 2014-2020 202 791,00 zł 2018 

Propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybac-
kiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR po-
przez stworzenie wielofunkcyjnego obiektu OSP 
w m. Santocko 

Rybactwo i Morze 2014-2020 

155 007,00 zł 2018 

Przebudowa ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem 
z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa 

Rządowy Program na rzecz Roz-
woju oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej In-

frastruktury Drogowej 391 066,00 zł 2018 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW 17 133,60 zł 2018 

Klub Senior Plus w Santocku „Odczarować starość” Program Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015-2020 Edycja 2018 57 160,00 zł 2018 

Modernizacja plaży przy jeziorze Kłodawskim 
Wojewódzki Program Inwestycyjny 

„Rekreacja nad lubuska wodą” 30 000,00 zł 2018 

Przebudowa drogi gminnej nr 002101 ul Polna - 
Gmina Kłodawa 

Budżet Województwa Lubuskiego 
 - FOGR 70 000,00 zł 2018 

 

4.7. PROJEKTY „MIĘKKIE” REALIZOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

 

PROMOCJA GOSPODARCZA GMINY 

Gmina Kłodawa wspólnie z miastem Gorzowem 

Wlkp. oraz ościennymi gminami realizuje pro-

jekt pt. „Wspólna promocja gospodarcza Go-

rzowa Wlkp., Bogdańca, Deszczna, Kłodawy 

i Santoka”. I etap projektu został już rozliczony 

natomiast II etap jest w trakcie realizacji. W ra-

mach zadania wydane zostaną specjalne publi-

kacje promujące tereny inwestycyjne, organizo-

wane są śniadania biznesowe dla lokalnych 

przedsiębiorców, wyjazdy na targi przedsiębior-

czości, audycje radiowe i telewizyjne, promocja 

MOF podczas imprez plenerowych we wszyst-

kich gminach objętych projektem. Wszystkie te 

działania mają na celu pobudzenie lokalnej 

przedsiębiorczości i przyciągnięcie nowych in-

westorów na nasze tereny. 

 

 

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA 

Wspólnie z naszym zachodnim partnerem 

gminą Seelow – Land realizujemy projekty 

o charakterze sportowym, kulturowym czy re-

kreacyjnym.  Przy udziale Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach zawar-
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liśmy 15 umów na realizacje projektów w ra-

mach Funduszu Małych Projektów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej Euroregionu Pro Eu-

ropa Viadrina. Są to : Mini playback show,  Kon-

kurs wokalno-muzyczny o Kłodawskiego Sło-

wika, Kłodawska Majówka, Zawody wędkarskie, 

Folk Przystań w Kłodawie, Spotkania kulturowe 

w Zdroisku, Zawody myśliwskie, Kłodawska Noc 

Rockowa, Polsko-niemiecki turniej wsi, Turniej 

tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Kło-

dawa, Dożynki Gminne, Zawody Strażackie, 55-

lecie Kłodawianek, Jubileusz seniorów, Wigilia 

gminna. Dofinansowanie wszystkich projektów 

wynosi 95%  kosztów kwalifikowanych. 

 

LETNI OBÓZ INTEGRACYJNY W LIPACH 

W dniach 25–29.06.2018r. na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego w Lipach odbył się Letni obóz 

integracyjny dla dzieci z gmin Kłodawa i Seelow 

- Land. Jak co roku wypoczynek dzieci współfi-

nansowany był ze środków budżetu gminy, 

GKRPA, GOPS oraz Programu Polsko-Niemiec-

kiej Współpracy Młodzieży. Dzieci w wieku 7 - 

13 lat brały udział w warsztatach muzycznych, 

wokalnych, plastycznych, teatralnych i tanecz-

nych. Podsumowaniem działań realizowanych 

w ramach projektu było przedstawienie pt. 

„Kultura nie zna granic”, na które licznie przybyli 

rodzice i opiekunowie dzieci biorących udział 

w projekcie oraz zaproszeni goście. 

 

 

 

 

4.8. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ  

NA TLE GMIN POWIATU GORZOWSKIEGO 
 

Tabela IV.6. Zestawienie dochodów gmin powiatu gorzowskiego 
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Tabela IV.7. Zestawienie wydatków gmin powiatu gorzowskiego 

 
 

 Z powyższego porównania wynika, że Gmina 

Kłodawa zajmuje trzecie miejsce w powiecie go-

rzowskim pod względem wypracowanych do-

chodów budżetowych, jak również zrealizowa-

nych wydatków.  Wiele czynników ma wpływ na 

taki wynik, m.in. lokalizacja danej gminy, zamoż-

ność mieszkańców (dochody z PIT, ale również 

wysokość wydatków na pomocy społeczną), 

ilość podmiotów gospodarczych, sieć szkół (sub-

wencje oraz stan zadłużenia poszczególnych 

JST). 

 

Tabela IV.8. Zestawienie wielkości udziałów PIT gmin powiatu gorzowskiego 

 
 

W przypadku Gminy Kłodawa udziały w PIT sta-

nowią jedną z największych pozycji strony do-

chodowej budżetu. Na tle grupy porównawczej 

wyraźnie widać, jak duże dochody z powyższego 

tytułu uzyskuje Gmina Kłodawa. Znacząco na 

ten wynik wpływa położenie gminy. Bliskość du-

żego miasta, jakim jest Gorzów Wlkp., wpływa 

na wysokość zarobków mieszkańców, a to bez-

pośrednio oddziałuje na wysokość PIT i CIT.   
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Tabela IV.9. Zestawienie wydatków inwestycyjnych gmin powiatu gorzowskiego 

 

 

W gminnych budżetach wydatki majątkowe są 

niezwykle ważne, gdyż świadczą o przyjętej stra-

tegii progospodarczej. W 2018 roku Gmina Kło-

dawa przeznaczyła na kluczowe zadania inwe-

stycyjne kwotę 15.254.635,19 zł przy zachowa-

niu dużego bufora bezpieczeństwa finanso-

wego. Taki wynik pozwolił nam zająć drugie 

miejsce w powiecie gorzowskim. 

 

Tabela IV.10. Zestawienie wydatków finansowanych z UE 

 

 

Wśród gmin powiatu gorzowskiego Kłodawa 

w 2018r. uplasowała się na drugim miejscu, 

osiągając poziom wydatków finansowanych 

z budżetu Unii Europejskiej rzędu 6.823.652,58 

zł. Należy zwrócić uwagę, że Gmina Kłodawa, 

która uzyskuje dochody podatkowe na względ-

nie wysokim poziomie, jest eliminowana w pro-

jektach realizowanych w ramach Program Roz-

woju Obszarów Wiejskich. 
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Tabela IV.11. Zadłużenie gmin powiatu gorzowskiego 

 

 

Powyższy wykres przedstawia kwotę długu 

przypadającą na daną gminę w powiecie go-

rzowskim. Zadłużenie Gminy Kłodawy na koniec 

2018 roku wyniosło 6.433.308 zł. Taki wynik ulo-

kował gminę na piątym miejscu pod względem 

zadłużenia. Świadczy o dużym bezpieczeństwie 

finansowym gminy i stabilnej polityce ekono-

micznej.

 

Tabela IV.12. Wskaźnik zadłużenia gmin powiatu gorzowskiego 

 

 

Powyższy wykres przedstawia indywidualny 

wskaźnik spłaty długu w stosunku do maksymal-

nego, wyliczonego na podstawie danych z 

trzech ostatnich lat historycznych. Kłodawa ma 

najwyższy maksymalny wskaźnik spłaty długu, 

co bezpośrednio przekłada się na największy 

bufor zdolności kredytowej (20,04%). Taki trend 

utrzymuje się od dawna i pozwala na sukce-

sywne spłacaniu rat kredytów bez konieczności 

ograniczania inwestycji. 
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Tabela IV.13. Nadwyżka operacyjna w gminach powiatu gorzowskiego

 

 

Rok 2018 był dla Kłodawy rekordowy w historii 

gminy pod względem uzyskanej nadwyżki ope-

racyjnej, na podstawie, której wyliczany jest in-

dywidualny wskaźnik spłaty długu. Gmina  Kło-

dawa plasuje się na pierwszym miejscu wśród 

gmin powiatu gorzowskiego, osiągając poziom 

nadwyżki rzędu 9.396.356,08 zł. 

 
4.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO 

 

 

 Gmina Kłodawa, jako jednostka samorządu te-

rytorialnego mająca status gminy wiejskiej, re-

alizuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Kło-

dawa i innych gminnych jednostek organizacyj-

nych, którym powierzyło dysponowanie mie-

niem komunalnym. Zakres i zasady działania 

urzędu określa Regulamin Organizacyjny 

Urzędu Gminy Kłodawa. Natomiast cele i zada-

nia gminnych jednostek organizacyjnych okre-

ślają poszczególne statuty. W okresie od 1 

stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku za-

dania Gminy Kłodawa realizowały jednostki or-

ganizacyjne działające w formach: 

• jednostek budżetowych, 

• instytucji kultury, 

• samorządowego zakładu budżetowego. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych jednostkami 

budżetowymi są jednostki organizacyjne sek-

tora finansów publicznych nieposiadające oso-

bowości prawnej, które pokrywają swoje wy-

datki bezpośrednio z budżetu, a pobrane do-

chody odprowadzają na rachunek budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego. 

Jednostka budżetowa działa na podstawie sta-

tutu określającego w szczególności jej nazwę, 

siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą go-

spodarki finansowej jednostki budżetowej jest 

plan dochodów i wydatków, zwany „planem fi-

nansowym jednostki budżetowej”. 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-

nia 2018 roku w formie jednostek budżetowych 

działały następujące jednostki organizacyjne 

Gminy Kłodawa:
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Tabela nr IV.14. Jednostki budżetowe Gminy Kłodawa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr IV.15. Instytucje kultury Gminy Kłodawa 

 

 

 

 

 

Tabela nr IV.16. Samorządowe zakłady budżetowe Gminy Kłodawa 
 

 

 

 

Tabela nr IV.17. Pozostałe jednostki Gminy Kłodawa 
 

 

 

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy 

o samorządzie gminnym, jest własność i inne 

prawa majątkowe należące do poszczególnych 

gmin i ich związków oraz mienie innych gmin-

nych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

W skład mienia Gminy na 31.12.2018 roku 

wchodziło 401,92 ha gruntów. W tym po-

wierzchnia 5,2 ha znajduje się w użytkowaniu 

wieczystym osób fizycznych, 3,38 ha w użytko-

waniu sołectw, 0,66 ha w użyczeniu jednostek 

OSP, 5,8ha w użyczeniu klubów sportowych, 

0,03 ha w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicz-

nej, 0,13 ha w użyczeniu Gminnego Ośrodka 

Kultury, 6,18 ha wydzierżawiono dla PWiK, 0,12 

ha w użyczeniu PWiK. Grunty o powierzchni 

4,28 ha przekazano w trwały zarząd lub użytko-

wanie placówkom oświatowym.

 

 

Nazwa Adres    

Urząd Gminy Kłodawa Kłodawa ul.Gorzowska 40 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kłodawie Kłodawa ul.Kościelna 10 

Przedszkole Publiczne  
w Kłodawie Kłodawa ul.Kościelna 15 

Publiczne Przedszkole w Wojcie-
szycach z oddziałem zamiejsco-
wym w Różankach 

Wojcieszyce ul.Osiedlowa 6 
 
 

Szkoła Podstawowa w Kłodawie Kłodawa ul.Szkolna 1 

Szkoła Podstawowa w Różankach Różanki ul.Dębowa 3 

Nazwa Adres    
Gminny Ośrodek Kultury  
w Wojcieszycach z/s w Kłodawie Wojcieszyce ul. Wspólna 45 

Gminna Bibliotek Publiczna  
w Kłodawie Kłodawa ul. Gorzowska 22 

Nazwa Adres    
Zakład Komunalny  
Gminy Kłodawa Różanki ul. Myśliwska 18 

Nazwa Adres    

Warsztaty Terapii Zajęciowej  Chwalęcice ul. Lipowa 38 
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Tabela nr IV.18. Majątek Gminy Kłodawa (wartość brutto) 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2018r. Stan na 31.12.2018r. 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             46 490 353,19 zł              51 562 047,34 zł  

Urządzenia techniczne i maszyny               1 395 351,54 zł                1 025 289,60 zł  

Grunty             45 076 807,92 zł              50 563 583,92 zł  

Środki transportu               1 627 848,49 zł                1 367 366,49 zł  

Inne środki trwałe                    65 982,46 zł                     48 938,99 zł  

Środki trwałe w budowie               1 843 789,02 zł                5 555 828,83 zł  

Udziały PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.             19 904 000,00 zł              19 904 000,00 zł  

Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym                      5 000,00 zł                       5 000,00 zł  

 

Największy udział w ogólnej powierzchni grun-

tów komunalnych Gminy Kłodawa posiadają 

drogi oraz grunty orne o łącznej powierzchni po-

nad 250ha. 

Gmina Kłodawa posiada udziały w Gorzowskim 

Ośrodku Technologicznym, którego celem dzia-

łania jest współpraca z jak najliczniejszą grupą 

przedsiębiorstw, rozwój współpracy z jednost-

kami samorządu terytorialnego, instytucjami 

otoczenia biznesu oraz uczelniami. W 2018r. 

GOT PNP Sp. z o.o. realizował projekt w zakresie 

profesjonalizacji usług (działanie rozpoczęte 

i wdrażane do 2019r). Od 2018r. GOT wspiera 

budowanie ekosystemów startupowych na po-

szczególnych etapach rozwoju startupu wspie-

rając postawy przedsiębiorczości, zapewniając 

infrastrukturę i opiekę doradców, wsparcie 

w rozwoju organizacyjnym i ekspansji rynkowej.

 

4.10. REALIZACJA BUDŻETU SOŁECTW 
 

W budżecie Gminy Kłodawa corocznie wyod-

rębniane są środki na wydatki sołectw. Wydatki 

te w ciągu roku powiększane są o wygenero-

wane dochody z tytułu najmu sal wiejskich 

i gruntów, darowizn oraz reklam. Sołectwa na 

podstawie podjętych uchwał zebrania wiej-

skiego decydują o wydatkowaniu z budżetu ni-

żej wymienionych środków. W ubiegłym roku 

w większości sołectw środki przeznaczane były 

na: obchody Dnia Babci, Dziadka, Matki, 

Dziecka oraz Seniora, zakupy dotyczące doży-

nek sołeckich i gminnych, paliwo do kosiarek, 

wyposażenie i remonty sal czy utrzymanie ro-

wów melioracyjnych. 

 

Tabela nr  IV.19. Wykonanie wydatków sołeckich
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CZĘŚĆ V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK,  

PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

 

5.1. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY KŁODAWA  

 
 Rada Gminy Kłodawa w 2016r. uchwałą nr 

XX/152/16 z dnia 14.09.2016r. przyjęła Strate-

gię zrównoważonego rozwoju Gminy Kłodawa – 

aktualizacja na lata 2016-2025.  Dokument ten 

jest podstawowym instrumentem długofalo-

wego zarządzania gminą, określającą wizję 

i strategiczne kierunki rozwoju samorządu 

gminnego. Niezależnie od zmieniających się 

uwarunkowań politycznych, strategia zapewnia 

ciągłość i trwałość działań władz gminnych. Wy-

tyczne ujęte w strategii umożliwiają włodarzom 

efektywne gospodarowanie zasobami własnymi 

gminy, takimi jak środowisko przyrodnicze czy 

infrastruktura komunalna, przy uwzględnieniu 

dostępnych środków finansowych. W pracy 

włodarzy Gminy Kłodawa najistotniejsza jest re-

alizacja zasad zintegrowanego i zrównoważo-

nego rozwoju wszystkich sołectw, prowadzą-

cego w konsekwencji  do poprawy jakości życia 

mieszkańców i szeroko rozumianego rozwoju 

lokalnego. 

Dla Gminy Kłodawa w przedmiotowym doku-

mencie przyjęto następującą wizję jej zrówno-

ważonego rozwoju: Gmina atrakcyjna turystycz-

nie, czysta ekologicznie, zasobna ekonomicznie 

dzięki: bogatemu dziedzictwu kulturowemu, 

zmodernizowanej infrastrukturze technicznej 

oraz turystyce, wykształconym mieszkańcom 

i ich przedsiębiorczości; przyjazna dla mieszkań-

ców, inwestorów i gości.  

Nadrzędnym celem rozwoju Gminy Kłodawa 

jest Misja, która zdefiniowana została w nastę-

pujący sposób: „Tworzenie przez władze samo-

rządowe oraz inne zaangażowane podmioty 

warunków zrównoważonego rozwoju Gminy 

Kłodawa z poszanowaniem środowiska natural-

nego, w celu poprawy poziomu życia mieszkań-

ców, poprzez wykorzystanie potencjału przyrod-

niczo – kulturowego, gospodarczego i zaanga-

żowania społeczności lokalnej.”. 

Strategia zawiera zestawienie celów oraz przed-

sięwzięć charakteryzujących się zróżnicowanym 

znaczeniem w osiąganiu docelowej wizji roz-

woju Gminy. Jednocześnie mało realne w prak-

tyce jest wdrożenie wszystkich planowanych 

działań równocześnie. W pierwszym rzędzie na-

leży skoncentrować się na realizacji takich za-

dań, które z punktu widzenia zaspokojenia zbio-

rowych potrzeb mieszkańców Gminy Kłodawa 

mają priorytetowe znaczenie. 

Najważniejsze kierunki działań, to zbudowanie 

konkurencyjnej gospodarki, wzmocnienie po-

tencjału rozwojowego społeczności lokalnej 

oraz uksztaltowanie ładu przestrzennego i za-

chowanie środowiska przyrodniczo–kulturo-

wego.  

W 2018r. przyjęty został ponadto Program Roz-

woju Gminy Kłodawa na lata 2018-2027, który 

oparty jest na uwarunkowaniach wynikających 

z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na 

lata 2014-2020. Określone zostały w nim 4 

główne mierniki: rozwój komunikacyjny, rozwój 

turystyczny, rozwój środowiskowy oraz rozwój 

społeczny (w tym rewitalizacja). Wyniki finan-

sowe oraz ilościowe realizacji poszczególnych 

priorytetów będą możliwe do określenia do-

piero w kolejnych latach. 

Poniższe zestawienie zawiera w układzie tabela-

rycznym informację dotyczącą realizacji 

w 2018r. celów strategicznych i operacyjnych, 

ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju.
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Tabela V.1. Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Cel strategiczny Cel operacyjny Informacja o realizacji głównych zadań w 2018r. 

Zbudowanie konkuren-
cyjnej gospodarki 

Rozwój lokalnej przed-
siębiorczości 

W 2018r. realizowany był w ramach MOF ZIT projekt polegający na wspólnej pro-
mocji gospodarczej miasta i gmin wchodzących w skład Aglomeracji Gorzowskiej. 
Odbył się ponadto Kongres Gospodarczy, podczas którego uhonorowano przedsię-
biorców z terenu naszej gminy. Od 2014r. obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień 
w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. 

Wielofunkcyjny rozwój 
terenów wiejskich 

Samorząd  od wielu lat współpracuje z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
w Kalsku oraz ARiMR. Samorząd w 2018r. udzielił wsparcia lokalnym producentom 
rolnym m.in., w postaci umorzenia podatku rolnego dla rolników, których gospo-
darstwa dotknęła susza. 

Rozwój turystyki  
i rekreacji 

Podejmowane działania promocyjne ukierunkowane są na prezentowanie Gminy 
Kłodawa, jako obszaru o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowych i potencjale 
turystyczno-rekreacyjnym. Stale modernizowana i rozbudowywana jest infrastruk-
tura turystyczna i rekreacyjna (w tym.m.in.: budowa nowych placów zabaw i si-
łowni zewnętrznych, budowa ścieżki rowerowej Kłodawa-Chwalęcice, remont po-
mostu w Kłodawie).  

Wzmocnienie poten-
cjału rozwojowego 
społeczności lokalnej 

Rozwój kapitału ludz-
kiego 

W ramach realizacji celu w 2018r. w budżecie zabezpieczono środki na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych kadry edukacyjnej. Stale podnoszony jest poziom 
obiektów oświatowych i ich wyposażenia poprzez m.in. bieżące remonty bazy 
oświatowej (w tym: modernizacja "małej" sali sportowej w Kłodawie; remont toa-
let w przedszkolu w Kłodawie. Zakończyła się realizacja projektu pt. "Kształtowanie 
kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzów", w 
którym udział wzięły szkoły z Różanek i Kłodawy.  

Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 

W 2018r. udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy dla 10 organizacji NGO 
(dotacje dla klubów sportowych) w ramach upowszechniania kultury i sportu na 
terenie gminy. Doposażone zostały jednostki OSP działające na terenie gminy. 
(m.in. nowe wozy bojowe dla OSP Różanki i OSP Rybakowo). W Santocku urucho-
miono placówkę "Klub Senior+". Nowo utworzonym Kołom Gospodyń Wiejskich 
udzielono wsparcia pozafinansowego w formie udostępnienia pomieszczeń. 

Rozwój usług społecz-
nych 

GOPS w Kłodawie realizował projekt "Czas na zmiany - skuteczna pomoc społeczna 
w Kłodawie".  

Ukształtowanie ładu 
przestrzennego oraz 
zachowanie środowi-
ska przyrodniczo-kultu-
rowego 

Kształtowanie ładu 
przestrzennego 

W 2018 roku wykonana została ocena aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa oraz ocena aktu-
alności planów zagospodarowania przestrzennego. 

Rozwój infrastruktury 
technicznej 

Wydatki inwestycyjne w 2018r. ukształtowały się na rekordowo wysokim pozio-
mie aż 15 mln zł (32,77% budżetu gminy). 

Ochrona zasobów przy-
rodniczych, kulturo-
wych i krajobrazowych 

Przeprowadzono akcje edukacyjne związane z ochroną środowiska, w tym m.in.. 
"Sprzątanie Świata", spotkania dla mieszkańców dot. programu "Czyste Powie-
trze". Opracowano Plan ochrony zabytków na wypadek  konfliktu zbrojnego i sytu-
acji kryzysowych. Znacznej poprawie uległa estetyka terenów gminnych, szczegól-
nie w centralnych miejscach poszczególnych sołectw - aranżacje terenów zielo-
nych. 

 
 

5.2. POLITYKA PRZESTRZENNA 
 

Z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1945) wynika władztwo pla-

nistyczne Gminy. Podstawowymi dokumentami 

określającymi politykę przestrzenną gminy Kło-

dawa są: Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy Kło-

dawa zatwierdzone uchwałą Rady Gminy nr 

XXIX/228/13 z dnia 12.06.2013r. oraz Strategia 
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zrównoważonego rozwoju Gminy Kłodawa – ak-

tualizacja na lata 2016-2025. Opracowania te 

kompleksowo określają cele i kierunki polityki 

przestrzennego zagospodarowania gminy. 

Kierunki kształtowania ładu funkcjonalno–prze-

strzennego na terenie gminy Kłodawa zostały 

określone w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Wykonana 

została w 2018 roku ocena aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłodawa. Konieczna stała 

się aktualizacji obowiązującego studium ze 

względu na dynamiczne zmiany w przepisach 

prawa, brak zgodności z dokumentami nadrzęd-

nymi: Planem Zagospodarowania Przestrzen-

nego Województwa Lubuskiego, Koncepcją 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Stra-

tegią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wlkp., Strategią Województwa Lubuskiego, 

a przede wszystkim  Strategią Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Kłodawa. 

 

 
 
Kierunki wyznaczone w studium, znajdują 
swoje odzwierciedlenie w planach zagospoda-
rowania przestrzennego. 
Na terenie Gminy Kłodawa obowiązuje 51 pla-
nów zagospodarowania przestrzennego obej-
mujących swoją powierzchnią około 8923,00 ha 
tj. 38% powierzchni gminy, z tego dwa plany dla 
obrębu Łośno i Wojcieszyce, zostały uchwalone 
w 2018 roku. 
 
 

Ok 38% powierzchni gminy objęte zostało 
MPZP. 
 
 
 
 

 
 
Spośród obowiązujących planów dotyczy: 

• 4 - miejscowości Chwalęcice, 

• 22 - miejscowości Kłodawa, 

• 3 - miejscowości i obrębu Łośno, 

• 1 - obrębu Mironice, 

• 2 - miejscowości Różanki, 

• 2 - miejscowości Rybakowo, 

• 6 - miejscowości  i obrębu Santocko, 

• 8 - miejscowości i obrębu Wojcieszyce, 

• 2 - miejscowości Zdroisko, 

• 1 - przebiegu gazociągu w/c na terenie ob-
rębu Kłodawa i Wojcieszyce. 

 
 
 
 

Nie została jeszcze zakończona procedura pla-
nistyczna związana z opracowaniem dwóch pla-
nów zagospodarowania przestrzennego – dla 
obrębu Kłodawa oraz dla terenu w obrębach 
ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa, 
którego przedmiotem jest wprowadzenie funk-
cji związanej z przebiegiem i obsługą infrastruk-
tury technicznej w postaci gazociągu wysokiego 

ciśnienia (DN 300 relacji Witnica–Gorzów Wiel-
kopolski–Kłodawa) oraz towarzyszących mu 
obiektów pomocniczych.  
W roku 2018 zostało wydanych 100 decyzji 
o ustaleniu warunków zabudowy oraz 15 decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego. W większości decyzje o warunkach zabu-
dowy dotyczyły budowy budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, 6 z nich dotyczyło bu-
dowy obiektów usługowych. 
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5.3. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 
 

 Zapewnienie opieki nad zabytkami przez lo-
kalne władze ma odmienny charakter od działań 
podejmowanych przez indywidualnych właści-
cieli zabytków. Samorząd ma możliwość 
i uprawnienia do kreowania lokalnej polityki 
w stosunku do obiektów zabytkowych. To na 
właścicielu ciąży obowiązek dbania o utrzyma-
nie obiektów zabytkowych w jak najlepszym 
stanie. Według ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami podstawową rolę w za-
rządzaniu dziedzictwem kulturowym na danym 
terenie odgrywają gminy. Ze względu na 
prawny obowiązek ochrony wartości społecznie 
ważnych, Gmina Kłodawa, posiadając instru-
menty prawne umożliwiające budowanie                     
i poszerzanie świadomości społecznej w zakre-
sie ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem 
kulturowym, w 2018r. prowadziła prace zmie-
rzające do opracowania projektu Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami (GPONZ). 
W projekcie tego dokumentu założono, że sa-
morząd będzie wspierał działania właścicieli lub 

posiadaczy, a także podejmował samodzielne 
działania m. in. w celu zahamowania procesów 
degradacji zabytków i doprowadzenia do po-
prawy stanu ich zachowania, zwiększenia atrak-
cyjności, wspierania inicjatyw sprzyjających 
wzrostowi środków finansowych na ten cel oraz 
powstawaniu miejsc pracy związanych z opieką 
nad zabytkami.   
W 2018r. dokonano analizy szans i zagrożeń po-
przez wskazanie mocnych i słabych stron, wyni-
kających z oceny stanu dziedzictwa kulturo-
wego i uwarunkowań jego ochrony. Opraco-
wano ponadto Gminny plan ochrony zabytków 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzy-
sowych. którego zadaniem jest określenie przy-
gotowania i realizacji przedsięwzięć zapobie-
gawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczają-
cych, ratowniczych i konserwatorskich. 
Wkrótce projekt  GPONZ zostanie przedłożony 
Radzie Gminy Kłodawa. 
 

 
5.4. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

 
         Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Kłodawa opracowany został  w 2015 roku i przy-
jęty uchwałą nr XV/115/2016 Rady Gminy Kło-
dawa z dnia 23.03.2016r. Dokument został zak-
tualizowany w maju 2016r. uchwałą Rady 
Gminy Kłodawa nr XVII/134/16 z dnia 
24.05.2016r. oraz w czerwcu 2017r. uchwałą 
Rady Gminy Kłodawa nr XXVIII/221/17. Dla 
opracowania uzyskano pozytywne opinie Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Go-
rzowie Wlkp. oraz Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kło-
dawa oraz zaproponowane aktualizacje zostały 
pozytywnie zaopiniowana przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Perspektywę obowiązywania dokumentu usta-

lono do roku 2020. Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Kłodawa (PGN) jest dokumen-
tem strategicznym, który wyznacza kierunki dla 
gminy w zakresie działań w takich obszarach 
jak: transport prywatny, publiczny transport ni-
skoemisyjny, oświetlenie uliczne, budownictwo 
publiczne, budownictwa mieszkalnego, zwięk-
szenie efektywności energetycznej oraz ograni-
czenie emisji gazów cieplarnianych. Dokument 
oraz wyznaczone w nim cele, a także zadania do 
realizacji obejmują teren należący administra-
cyjnie do gminy Kłodawa. W ujęciu lokalnym za-
daniem PGN jest uporządkowanie i organizacja 
działań sprzyjających obniżeniu emisji zanie-
czyszczeń, dokonanie oceny stanu sytuacji w za-
kresie emisji gazów cieplarnianych, wraz ze 
wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór 
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działań, które mogą zostać podjęte w przyszło-
ści. 
           Na płaszczyźnie regionalnej działania 

przewidziane w PGN zmierzają do poprawy ja-

kości powietrza na obszarach, na których odno-

towano przekroczenia jakości poziomów do-

puszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane 

są programy ochrony powietrza oraz plany dzia-

łań krótkoterminowych. Natomiast w ujęciu lo-

kalnym zadaniem PGN jest uporządkowanie 

i organizacja działań podejmowanych przez 

gminę, sprzyjających realizacji celów określo-

nych na różnych szczeblach administracyjnych, 

dokonanie oceny sytuacji w gminie w zakresie 

emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskaza-

niem tendencji rozwojowych oraz dobór dzia-

łań, które mogą zostać podjęte w przyszłości 

wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania. 

Ponadto celem opracowania jest analiza możli-

wych do podjęcia działań, których realizacja bę-

dzie prowadzić do zmian struktury użytkowa-

nych nośników energetycznych, a także zmniej-

szenia zużycia energii, co doprowadzić ma do 

stopniowego obniżania emisji CO2 na terenie 

gminy Kłodawa. Opisany cel jest zbieżny z aktu-

alną polityką energetyczną i ekologiczną gminy 

Kłodawa oraz jest wynikiem dotychczasowych 

działań władz samorządowych. 

Dzięki uchwaleniu PGN gmina Kłodawa ma moż-

liwość ubiegania się o dofinansowanie szeregu 

działań ujętych w planie w ramach perspektywy 

finansowej na lata 2014-2020.    

Poniższa tabela przedstawia analizę stanu reali-

zacji zaplanowanych przedsięwzięć/zadań uję-

tych w obowiązującym Planie Gospodarki Nisko-

emisyjnej dla Gminy Kłodawa. 

 

Tabela nr V.2. Realizacja w 2018r. kluczowych zadań określonych w PGN 

L.p. Nazwa zadania zrealizowanego w 2018r. 

i wymienionego w PGN 

Realizator Termin realizacji 

wg. PGN 

Sektor: budynki użyteczności publicznej 

1 Mała infrastruktura Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

2 Rozbudowa przedszkola w Kłodawie, w tym 

termomodernizacja 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2019 

3 Rozbudowa Urzędu Gminy w miejscowości 

Kłodawa, w tym termomodernizacja 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2019 

4 Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w 

miejscowości Kłodawa 

Gmina Kłodawa Lata 2016-2018 

5 Budowa remizy strażackiej w miejscowości 

Santocko 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

6 Planowanie przestrzenne skierowane na 

gospodarkę niskoemisyjną 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

Sektor: budynki mieszkalne 

7 System edukacji społeczeństwa i promocji 

efektywności energetycznej, odnawialnych 

źródeł energii, ekologicznego trybu życia 

Wsparcie gminne Lata 2015-2020 

Sektor: oświetlenie uliczne 

8 Wykonanie oświetlenia wzdłuż dróg gmin-

nych na terenie całej gminy oraz moderni-

zacja istniejących punktów oświetlenio-

wych 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

Sektor: transport 

9 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż głów-

nych szlaków turystycznych i komunikacyj-

nych 

Gmina Kłodawa Lata 2016-2020 

10 Wykonanie nakładek asfaltowych na dro-

gach gminne 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

11 Budowa dróg i infrastruktury technicznej Gmina Kłodawa Lata 2017-2020 
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5.5. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA  

MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY 
 
            Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
członków wspólnoty samorządowej jest zada-
niem własnym gminy, nałożonym ustawą z dnia 
21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym  zasobem gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego. O kształcie lokalnej polityki 
mieszkaniowej decydują wszelkie działania, de-
cyzje i plany przyszłych przedsięwzięć zmierza-
jących do zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych członków wspólnoty samorządowej przy 
uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań spo-

łeczno-gospodarczych, w szczególności finanso-
wych, demograficznych, urbanistycznych i infra-
strukturalnych. 
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszka-

niowym Zasobem Gminy Kłodawa na lata 2014-

2018 został przyjęty uchwałą nr XXXIII/257/13 

Rady Gminy Kłodawa z 27 listopada 2014r.  Sa-

morząd na koniec 2018r. dysponował łącznie 23 

lokalami mieszkaniowymi, w tym 10 w budyn-

kach stanowiących własność gminy, 9 w budyn-

kach wspólnot mieszkaniowych oraz 4 w budyn-

kach tzw. „małych wspólnot” (do 7 mieszkań).  

 

Tabela V.3. Zasób mieszkaniowy Gminy Kłodawa w 2018r. 

Zasób mieszkaniowy – dane podstawowe 

Lokale w ramach zasobu mieszkaniowego 
gminy ogółem, 23 

w tym lokale socjalne 7 

Powierzchnia mieszkaniowego zasobu gminy 
ogółem, 1066,1 m3 

w tym lokale socjalne 312,37 m2 

 

 Stan techniczny lokalowego zasobu gminy jest 

zróżnicowany i uzależniony głównie od wieku 

budynków, w których zlokalizowane są poszcze-

gólne mieszkania. Ponad 56% lokali znajduje się 

w średnim stanie technicznym (wymagane bie-

żące naprawy poszczególnych elementów 

w najbliższych 10-ciu latach). Dwa lokale znaj-

dują się w budynkach po kapitalnym remoncie. 

W kolejnych 5 lokalach należy wykonać drobne 

naprawy (stan dobry). Trzy lokale wymagają 

gruntownych prac remontowych. 

 W 2018r. na remonty mieszkań gminnych prze-

znaczono 125.033,31 zł. Według danych z ewi-

dencji  ludności na koniec 2018r. w lokalach 

wchodzących w skład zasobu  gminy  zamieszki-

wały łącznie 102 osoby, w tym 39 osób w loka-

lach socjalnych.  Stan  zadłużenia w opłatach za 

czynsz w lokalach mieszkaniowych gminy  na 

31.12.2018r. wynosił łącznie 127.484,61 zł, 

w tym kwota zadłużenie za czynsz za 2018r. to 

22.147,12 zł.  Wśród  mieszkańców lokali komu-

nalnych i socjalnych tylko 8 rodzin (na 23 ro-

dziny)   nie zalega z opłatami za czynsz.   Jedna 

z rodzin posiada zadłużenie na poziomie  ponad 

23 tys. zł. Najemca ten zalega z opłatami za 

czynsz od blisko 10 lat.
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5.6. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 
 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt 

do zadań własnych gminy należy m.in. zapobie-

ganie bezdomności zwierząt. Wypełniając usta-

wowy obowiązek Rada Gminy Kłodawa w 2018r. 

przyjęła Program opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie Gminy Kłodawa w 2018r. Doku-

ment ten zawiera wskazanie 8 głównych zadań 

przewidzianych do realizacji, a mianowicie:  

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miej-

sca w schronisku, 

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt, 

• opieka nad wolno żyjącymi kotami, 

• odławianie bezdomnych zwierząt, 

• sterylizacja albo kastracja zwierząt, 

• usypianie ślepych miotów, 

• zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodar-

skich, 

• zapewnienie całodobowej opieki weteryna-

ryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Wydatki związane z realizacją zadań określo-

nych w programie w 2018r. wyniosły ponad 38 

tys. zł.  

 

Tabela V.4. Wybrane dane dot. realizacji programu w 2018r. 

Działanie - wyszczególnienie 
Ilość zwierząt ob-
jętych działaniem 

Sterylizacja, kastracja, leczenie, umieszczenie  
w schronisku bezdomnych psów 

31 

Sterylizacja, aborcja, leczenie wolnożyjących kotów 21 

Inne działania: kastracja, leczenie, interwencje dot. 
pozostałych zwierząt 

30 

Dokarmianie wolnożyjących kotów 50 

 

 

5.7. PROGRAM USUWANIA AZBESTU 
 

Program został opracowany i uchwalony zgod-

nie z przyjętym w 2009r. przez Radę Ministrów 

Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009-2032. Celem Programu jest usunięcie 

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest, minimalizacja negatywnych skutków 

zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terenie gminy oraz likwidacja jego 

szkodliwego oddziaływania na środowisko. Ob-

owiązkiem gminy jest wykonywanie założeń 

programu i jego coroczna aktualizacja. Ostatnia 

aktualizacja Programu przyjęta została uchwałą 

Nr XXXII/246/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 

października 2017r. 

Gmina Kłodawa corocznie występuje o dotację 

na realizację celów Programu do Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Zielonej Górze, który w ramach  

Programu priorytetowego NFOŚiGW SYSTEM – 

Wsparcie działań ochrony środowiska i gospo-

darki wodnej realizowanych przez partnerów ze-

wnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawie-

rających azbest w 100% finansuje demontaż, 
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transport oraz utylizację wyrobów zawierają-

cych azbest z nieruchomości mieszkańców 

gminy Kłodawa. 

W 2018r. Gmina Kłodawa otrzymała dotację 

w wysokości  17 133,60 zł, co pozwoliło usunąć 

i unieszkodliwić 28,6 Mg wyrobów zawierają-

cych azbest.  W ubiegłym roku z 23 nieruchomo-

ści z terenu gminy usunięto wyroby zawierające 

azbest. 

 

5.8. PROGRAM REWITALIZACJI GMINY 
 

Przyjęty uchwałą nr XXIX/226/17 Rady Gminy 

Kłodawa z dnia 12 lipca 2017r. program został 

przygotowany na podstawie wytycznych Mini-

sterstwa Infrastruktury i Rozwoju zawartych 

w opracowaniu Wytyczne w zakresie rewitaliza-

cji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020. Jego głównym celem jest wyprowadzanie 

z kryzysu obszarów zdegradowanych dzięki 

zwiększeniu udziału mieszkańców w życiu spo-

łecznym. 

Obszar zdegradowany to taki, na którym ziden-

tyfikowano stan kryzysowy, czyli koncentrację 

negatywnych zjawisk społecznych (w szczegól-

ności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, ni-

skiego poziomu edukacji lub kapitału społecz-

nego, niewystarczającego poziomu uczestnic-

twa w życiu publicznym i kulturalnym), współ-

występujących z negatywnymi zjawiskami w co 

najmniej jednej z następujących sfer: prze-

strzenno-funkcjonalnej i infrastrukturalnej. Ma-

jąc na uwadze konieczność rzeczywistego wy-

znaczenia obszarów koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych na terenie Gminy Kłodawa, 

przeprowadzono badania, które pozwoliły do-

konać kwalifikacji poszczególnych jednostek ad-

ministracyjnych, ze względu na występowanie 

wyżej wymienionych problemów. 

Obrębami wchodzącymi w skład obszaru zde-

gradowanego są te obręby, w których zdiagno-

zowano 2 wskaźniki społeczne przekraczające 

wartości średnie dla Gminy oraz zdiagnozowano 

w nich problem przestrzenno-funkcjonalny, 

bądź infrastrukturalny. Są to: Kłodawa, Łośno, 

Różanki, Rybakowo, Santoczno  i Wojcieszyce.  

Rozwój infrastruktury służącej celom społecz-

nym oraz poprawa jakości terenów publicznych, 

to kierunki działań w ramach celu głównego, 

mające za zadanie taki wpływ na infrastrukturę 

w gminie, aby mogła ona pełnić rolę przestrzeni, 

w której możliwy jest rozwój społeczny jej 

mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci 

i młodzieży. Wspieranie aktywności społecznej 

i rozwoju mieszkańców oraz zapobieganie pato-

logiom oraz wykluczeniu społecznemu realizo-

wane przede wszystkim przez projekty „mięk-

kie” to kierunki działań, który są najistotniejsze 

z punktu widzenia celów rewitalizacji. Działania 

planowane do realizacji w ramach określonych 

celów pozwolą na poprawę w zdiagnozowanych 

obszarach problemowych. 

W roku 2018 rozpoczęliśmy realizację zadania 

pn. Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez na-

danie nowej funkcji terenom przy Jeziorze Kło-

dawskim współfinansowanego ze środków 

EFRR w ramach Programu Lubuskie 2020, Dzia-

łanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, 

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmargina-

lizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Planowany ter-

min  zakończenia inwestycji to wrzesień 2019r. 

Koszt całkowity wyniesie ok 860 tys. zł, z czego 

dofinansowanie ok 730 tys. zł.
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5.9. PROGRAM  WSPÓŁPRACY Z  ORGANIZACJAMI  POZARZADOWYMI 

 
Przyjęty uchwałą nr XXXII/246/17 Rady Gminy 

Kłodawa z dnia 25 października 2017r. zgodnie 

z art. 5 a pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie. Projekt Programu, opracowany 

w oparciu o wcześniejsze doświadczenia oraz 

zgłoszone wnioski i uwagi, był konsultowany 

z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przy-

jętymi procedurami. Do zaproponowanego pro-

jektu nie wniesiono uwag. 

Celem głównym programu jest budowanie 

i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorzą-

dem a organizacjami pozarządowymi. Program 

szczegółowo określa formy możliwej współpracy 

Gminy Kłodawa z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w dwóch rów-

noważnych płaszczyznach: w formie finansowej 

i pozafinansowej. 

Współpraca Gminy Kłodawa z podmiotami Pro-

gramu dotyczy zadań określonych w art.4 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o  działalności  

pożytku  publicznego  i  wolontariacie. W myśl 

obowiązujących przepisów prawa, gmina nie 

może finansować działalności poszczególnych 

organizacji pozarządowych. Powinna natomiast 

wyznaczać obszary życia publicznego oraz okre-

ślać zadania, których realizacja we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi będzie bardziej 

skuteczna, efektywna i większym stopniu odpo-

wiadać będzie potrzebom społeczności lokalnej. 

Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorą-

cym udział w otwartym konkursie ofert na pod-

stawie umów określających szczegółowe zasady 

realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i roz-

liczenia przyznanych dotacji. 

W ramach finansowej współpracy samorządu 

z podmiotami prowadzącymi działalność po-

żytku publicznego, poza otwartym konkursem 

ofert,  gmina angażuje środki budżetowe w orga-

nizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecz-

nych i sportowych w ramach ich współorganizo-

wania. Na realizację zadań publicznych w 2018 

roku przeznaczono łącznie 91.180 zł, które wyko-

rzystano na następujące zadania: 

 

Tabela. V.5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (konkurs) 
Nazwa oferenta Kwota 

dotacji 

Tytuł 

KS AZS AJP 

Gorzów Wlkp. 

2 500 zł Realizacja programu „Nauka Sport, Przyszłość” 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Chemik Sport Akademia” 

Gorzów Wlkp. 

8 000 zł Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej kluczem do upo-

wszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych  

GKP Kłodawa 16 000 zł Popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród mieszkańców 

Gminy Kłodawa 

Wielosekcyjny Klub Sportowy 

„RÓŻA” Różanki 

30 000 zł Zajęcia i przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych organizowane przez WKS Róża Różanki 

Jeździecki Klub Sportowy 

„Robir” Chwalęcice 

2000 zł Działalność Klubu Jeździeckiego  

LUKS „Junior” Różanki 3 000 zł Zajęcia treningowe i turnieje dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłodawa 

RKS „Rybakowo” 9 000 zł Działalność Rybakowskiego Klubu Sportowego „Rybakowo” w 2018r. 

Klub Piłkarski Progres Go-

rzów Wlkp. 

12 000 zł Szkolenie dzieci w piłce nożnej 

GZSN „START” 500 zł SZACH-MAT – turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży 
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Tabela. V.6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (małe granty) 
Nazwa oferenta Kwota dotacji Tytuł 

Klub piłkarski Progres 

Gorzów Wlkp. 

2 700 zł 70 lecie SHR Wojcieszyce 

GKP Kłodawa 3 980 zł Święto footballu w Kłodawie 

 
Tabela. V.7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

Nazwa oferenta Kwota dotacji Tytuł 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata 

Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

500 zł Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców 

Gminy Kłodawa 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata 

Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

500 zł Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców 

Gminy Kłodawa 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata 

Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

500 zł Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców 

Gminy Kłodawa 

 
 

5.10. POLITYKA ZDROWOTNA 
 

Do zadań własnych gminy należą m.in. zadania 

w zakresie ochrony zdrowia. W 2018r. realizo-

wana była szeroko rozumiana profilaktyka zdro-

wotna, w odniesieniu do celów operacyjnych 

i zadań ujętych w Narodowym Programie Zdro-

wia.  

 

Tabela V.8. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2018r. 

Wyszczególnienie (nazwa zadnia/program) Podmiot realizujący zadanie 
Liczba osób 

objętych zada-
niem 

"Jesteśmy bezpieczni" Publiczne Przedszkole w Kłodawie 100 

"Przedszkole zdrowego żywienia" 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 122 

"Spotkania ze strażakami" 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 122 

"Więcej Ruchu dla Małych zuchów" 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 122 

"Wychowanie przez czytanie" 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 122 

"Z ekologią za pan brat" 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 122 

"Zdrowo Jemy" Publiczne Przedszkole w Kłodawie 100 

Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia Szkoła Podstawowa w Kłodawie 484 

Gminny Dzień Seniora Gmina Kłodawa 500 

Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych 316 

Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych 6 

Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych 140 
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Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych 850 

Kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji 
do dbania o zdrowie 

Szkoła Podstawowa w Różankach 
200 

Nie pale, nie piję, zdrowo sobie żyję Szkoła Podstawowa w Różankach 200 

Profilaktyka problemu alkoholowego Szkoła Podstawowa w Kłodawie 484 

Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych Szkoła Podstawowa w Kłodawie 
356 

Program szkolnej edukacji antynikotynowej  
"Nie pal przy mnie proszę" 

Szkoła Podstawowa w Kłodawie 
128 

Program szkolnej edukacji antynikotynowej "Znajdź 
właściwe rozwiązanie" 

Szkoła Podstawowa w Kłodawie 
356 

Przemoc w rodzinie, szczególnie z problemami alko-
holowymi 

Szkoła Podstawowa w Różankach 
200 

Przynależność do Sieci Przedszkoli Promujących Zdro-
wie 

Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 
Zamiejscowym w Różankach 140 

Środki psychotropowe - pogadanka Szkoła Podstawowa w Różankach 80 

Udział w ogólnopolskim programie "Kubusiowi przy-
jaciele natury" 

Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 
Zamiejscowym w Różankach 116 

 

 

W 2018r. 20 mieszkańcom gminy udzielono 

wsparcia w postaci świadczenia zdrowotnego. 

Prawo do tego świadczenia przysługuje przez 

okres 90 dni. 

 

Tabela V.9. Liczba świadczeń zdrowotnych w latach 2018–2015 

  2015 2016 2017 2018 
Liczba decyzji uprawniających 
do świadczenia zdrowotnego 

32 32 30 20 

 

GMINNE PROGRAMY ZDROWOTNE 

 

          W maju 2018r. Rada Gminy Kłodawa pod-

jęła uchwałę nr XLII/308/18 wprowadzającą Pro-

gram szczepień profilaktycznych przeciwko gry-

pie osób powyżej 60 roku życia w gminie Kło-

dawa na lata 2018-2019. W budżecie gminy na 

2018r. na ten cel zabezpieczono kwotę 22.500 zł. 

Wójt Gminy Kłodawa przystępując do realizacji 

uchwały ogłosił przetarg na wyłonienie pod-

miotu świadczącego usługi zdrowotne, który bę-

dzie realizował w/w program. Do pierwszego 

konkursu nie przystąpiła żadna placówka zdro-

wotna, ani indywidualna praktyka lekarska. Po-

nownie ogłoszony konkurs nie przyniósł zamie-

rzonych efektów. Ze względu na brak wyko-

nawcy usługi program nie został zrealizowany 

w 2018r.  
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5.11. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

          Rada Gminy Kłodawa w listopadzie 2017r. 

podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-

komanii na rok 2018 (uchwała nr XXXIV/255/17). 

Realizacja tego programu w 2018r. oparta była 

na współpracy z instytucjami oraz indywidual-

nymi jednostkami działającymi na terenie gminy 

i poza nią, w tym m.in. placówkami oświato-

wymi, służbą zdrowia, instytucjami kultury, 

ośrodkami pomocy społecznej, Policją czy Proku-

raturą.  

 

Tabela.V.10. Główne działania GKRPA w 2018r. 

Rodzaj podejmowanych działań: 

Udzielanie pomocy osobom uzależnionym 

Interwencje w zakresie problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy  

Współfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu 
wolnego - obóz letni w Lipach 

Podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych przypadkach sprzedaży 
napojów alkoholowych nieletnim i osobom nietrzeźwym  

Realizacji zadań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym (w tym organizacja 
czasu wolnego) 

Inne rekomendowane przez PARPA formy działalności w tym: rozpatrywanie 
wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób uzależnionych, kierowanie 
spraw na podstawie opinii biegłych do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 

 

Ilość osób objętych opieką GKRPA: 316 

z tego: 

kobiet: 50 

mężczyzn: 266 

 

 

 

 

Dane dotyczące roku 2018: 

• Ilość osób wobec, których toczy się postępo-

wanie sądowe o przymusowe leczenie: 4 

• Ilość osób w stanie trzeźwości: 30 (w tym po 

odbyciu leczenia i innych podjętych działaniach 

wobec siebie) 

• Ilość osób skierowanych na badania biegłych 

sądowych: 11 
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5.12. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
 

Uchwałą Nr XI/90/2015 z dnia 18 listopada 

2015r. Rada Gminy Kłodawa ustanowiła Strate-

gię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Kłodawa. (SRPS). Opracowana Strategia 

wspiera mieszkańców gminy w przezwycięża-

niu problemów i kwestii społecznych. Doko-

nano w niej przejścia od modelu pomocy, któ-

rego zasadniczym zadaniem było udzielanie 

wsparcia materialnego, do modelu nastawio-

nego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz 

wspieranie osób i rodzin zgłaszających się 

z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu proble-

mów.  

W  dokumencie  opisano cztery główne cele 

strategiczne, do których należą: 

I. Pomoc dla rodzin i środowisk dotkniętych pro-

blemem bezrobocia 

Pomoc osobom bezrobotnym skupia się zwłasz-

cza na obszarach poszukiwania zatrudnienia 

oraz przeciwdziałania i  eliminowania  negatyw-

nych skutków psychospołecznych bezrobocia.  

Program ten kierowany jest do grupy osób bez-

robotnych z terenu Gminy, które są podopiecz-

nymi pomocy społecznej i wykazują aktywność 

w poszukiwaniu zatrudnienia. Do celów strate-

gicznych należą: 

• działania podejmowane w celu zmobili-

zowania osób korzystających ze świad-

czeń pomocy społecznej do poszukiwa-

nia zatrudnienia i usamodzielnienia się, 

• działania podejmowane w celu reduko-

wania psychospołecznych skutków bez-

robocia,  

• działania z  zakresu  zwiększenia  sku-

teczności   funkcji  informacyjnej, spra-

wowanej zarówno przez Powiatowy 

Urząd Pracy, jak i Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej. 

II. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych 

Celem planowanych działań jest udzielanie 

wszechstronnej pomocy zarówno osobom nie-

pełnosprawnym, jak i ludziom dotkniętych pro-

blemem niepełnosprawności. 

Podstawowymi założeniami działań są: 

• współdziałanie osób niepełnospraw-

nych ze środowiskiem, 

• współpraca ze służbami zdrowia oraz in-

nymi instytucjami znającymi problem 

niepełnosprawności i podejmowanie 

kompleksowych działań, 

• kształtowanie systemu pomocy osobom 

niepełnosprawnym, 

• udzielanie pomocy finansowej w miarę 

posiadanych środków. 

III. Pomoc na rzecz rodzin, w których występują 

problemy bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia  gospodarstwa 

domowego 

Podstawowym celem jest propagowanie prawi-

dłowego wzorca funkcjonowania rodziny, co 

zamierza się osiągnąć poprzez: 

• pomoc dla rodzin w przywróceniu do ich 

prawidłowego funkcjonowania i zapo-

bieganie jej rozpadowi, 

• pomoc finansowa na zaspokojenie pod-

stawowych potrzeb życiowych,  

• zawieranie kontraktów określających 

zasady współpracy,  

• współpraca ze specjalistami w zakresie: 

poradnictwa rodzinnego, pomocy psy-

chologicznej, pomocy prawnej 

IV. Pomoc na rzecz rodzin dotkniętych proble-

mami uzależnień 

Celem strategicznym jest współdziałanie z lo-

kalnymi instytucjami i organizacjami pomagają-

cymi osobom uzależnionym oraz ich rodzinom 

poprzez doskonalenie form pracy z tymi oso-

bami w celu ich mobilizacji do podjęcia leczenia 

odwykowego.  

Aby osiągnąć zamierzone cele, należy skupić się 

na działaniach takich, jak: 
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• całościowa pomoc osobom uzależnio-

nym i ich rodzinom,  

• kształtowanie oraz propagowanie mo-

delu trzeźwego stylu życia, 

• udostępnienie świadomego wyboru 

trzeźwego życia przez dzieci, młodzież 

i dorosłych, 

• zawieranie kontraktów przez pracowni-

ków socjalnych z osobami uzależnio-

nymi, które mają na celu przerwanie 

procesu degradacji tychże osób. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy 

Społecznej ukierunkowana jest na rozszerzenie 

i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę 

z różnymi instytucjami i organizacjami pozarzą-

dowymi, zajmującymi się pomocą społeczną 

w gminie i w powiecie gorzowskim oraz z insty-

tucjami działającymi w szerszym obszarze poli-

tyki społecznej, jak: oświata, służba zdrowia, są-

downictwo.  

 

 

5.13. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-

dzinie na lata 2017 –2020 dla Gminy Kłodawa 

został przyjęty w grudniu 2016r. uchwałą Nr 

XXIII/13816 Rady Gminy Kłodawa. Naczelnym 

celem Programu jest przeciwdziałanie prze-

mocy w rodzinie poprzez spójne działania 

wszystkich służb oraz ograniczenie rozmiaru 

i następstw zjawiska przemocy w rodzinie na 

terenie gminy. Założony w Programie cel 

główny oraz cele szczegółowe zostały spełnione 

przez zrealizowanie następujących działań: 

• wdrożenie na terenie gminy Kłodawa 

systemowych rozwiązań w zakresie pro-

filaktyki przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie; 

• zwiększenie skuteczności i dostępności 

pomocy (psychologicznej, prawnej, te-

rapeutycznej, socjalnej) dla ofiar prze-

mocy w rodzinie; 

• zwiększenie skuteczności działań wobec 

sprawców przemocy; 

• zwiększenie kompetencji zawodowych 

pracowników służb i instytucji zajmują-

cych się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie; 

• zwiększenie skuteczności działań osób 

zobowiązanych i uprawnionych do prze-

ciwdziałania przemocy. 

 

 

W ciągu 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny 

działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej realizował procedurę ochrony ofiar 

przemocy domowej Niebieskie Karty, w ramach 

której na spotkania grupy roboczej zapraszano 

54 osoby pokrzywdzone oraz wzywano podej-

rzewanych o stosowanie przemocy wobec osób 

najbliższych. Łącznie odbyło się 9 spotkań grup 

roboczych, powołanych przez Zespół Interdy-

scyplinarny do pracy z konkretnymi rodzinami 

dotkniętymi problemem przemocy domowej. 

W 2018 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego 

wpłynęło 16 Niebieskich Kart. 
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5.14. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
 

Uchwałą Nr XL/289/18 Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 18 kwietnia 2018r. przyjęto Gminny Pro-

gram Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa 

na lata 2018-2020., którego koordynowanie 

i monitorowanie powierzono Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodawie. Ad-

resatami Programu są rodziny, które przeży-

wają trudności w należytym wypełnianiu funk-

cji opiekuńczo-wychowawczej.  

Głównymi zadaniami gminy z zakresu wspiera-

nia rodzin są: 

● opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych 

programów wspierania rodziny; 

● zatrudnienie asystentów rodziny i tworzenie 

możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asy-

stentów rodziny; 

● tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad 

dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowaw-

czych: 

● finansowanie: kosztów szkoleń dla rodzin 

wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez 

asystentów rodziny, związanych z udzielaniem 

pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, pono-

szonych przez rodziny wspierające; współfinan-

sowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuń-

czo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; prowadzenie monito-

ringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kry-

zysem lub przeżywającej trudności w wypełnia-

niu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, za-

mieszkałego na terenie gminy. 

 

Tabela.V.11. Typ rodzin wychowujących małoletnie dzieci  

ze względu na liczbę osób w rodzinie w roku 2018 
Wyszczególnienie 

 

Liczba rodzin 

 

Liczba osób w rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem, 114 438 

w tym o liczbie dzieci: 

1 

 

41 

 

110 

2 40 151 

3 24 115 

4 4 24 

5 2 13 

6 2 16 

7 1 9 

 

5.15. WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 
 

 

Wieloletni Program Osłonowy w zakresie doży-

wiania Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na 

lata 2014-2020 został przyjęty już w 2014r. oraz 

zmieniony w grudniu 2018r. uchwałą nr 

II/12/18. 

Równocześnie z Programem Osłonowym, który 

obowiązywał w 2018 roku, Rada Gminy Kło-

dawa podjęła decyzję o: 

• podwyższeniu kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy 

w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 

3 roku życia i uczniów do czasu ukończe-

nia szkoły ponadpodstawowej (Uchwała 

Nr XXXVI/277/14 Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 19 lutego 2014r. zmieniona 
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Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy Kło-

dawa z dnia 7 grudnia 2018r. 

• podwyższeniu kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy 

w ramach Wieloletniego programu  

wspierania finansowego gmin w zakre-

sie dożywiania Pomoc państwa w zakre-

sie dożywiania na lata 2014-2020 

(Uchwała Nr XXXVI/211/17 Rady Gminy 

Kłodawa z dnia 26 kwietnia 2017r. zmie-

niona Uchwałą Nr II/11/18 Rady Gminy 

Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018r.) 

Uchwalony Program Osłonowy ma na celu 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, a tym 

samym wpłynąć na: 

• poprawę poziomu życia rodzin o niskich 

dochodach, 

• poprawę stanu zdrowia dzieci i mło-

dzieży, 

• kształtowanie właściwych nawyków ży-

wieniowych.  

Gmina Kłodawa dzięki podjętym uchwałom ma 

możliwość objęcia pomocą większą ilość po-

trzebujących (w roku 2017 objęto 251 rodzin - 

łącznie 586 osób,  a w roku 2018 objęto 206 ro-

dzin - łącznie 590 osób). 

 

W ramach programu finansowaniem posiłków 

dla dzieci w placówkach szkolnych i przedszkol-

nych objętych zostało 135 dzieci i młodzieży. 

Wydatkowano na ten cel 98 498,30 zł. 

Dzięki Uchwale Rady Gminy podwyższającej 

kryterium dochodowe możliwe było objęcie 33 

dzieci bezpłatnymi posiłkami w szkołach 

i przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 

19 373,50 zł. Ponadto w ramach programu przy-

znano 1.458 zasiłków celowych na zakup żyw-

ności na kwotę 231.501,70 zł.  

 

 

 

5.16. DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie 

(GOPS) jest budżetową jednostką organizacyjną 

gminy, która wspiera osoby i rodziny w wysił-

kach zmierzających do zaspokojenia niezbęd-

nych potrzeb życiowych oraz przezwyciężenia 

trudnych sytuacji, których nie są w stanie poko-

nać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości.  

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Kłodawie (GOPS) objął pomocą 666 osób. 

Udzielono pomocy 252 rodzinom z dziećmi, 32 

rodzinom niepełnym oraz 18 rodzinom emery-

tów i rencistów. 

Ponadto GOPS pokrył wydatki związane z prze-

bywaniem  dzieci w rodzinach zastępczych  oraz 

w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

W pieczy zastępczej przebywało 18 dzieci z te-

renu gminy Kłodawa.  

 

W 2018r. udzielano wsparcia finansowego w po-

staci zasiłków  stałych, zasiłków okresowych, za-

siłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, 

zasiłków celowych na zakup żywności,  usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuń-

czych, dowozów dzieci z orzeczoną niepełno-

sprawnością, odpłatność za pobyt w DPS, dodat-

ków mieszkaniowych, dodatków energetycz-

nych, składek zdrowotnych, świadczeń rodzin-

nych, świadczenia wychowawczego, Świadcze-

nia „Dobry Start.  

 

Łączna kwota udzielonej w 2018r. pomocy  

wynosi 1 929 182,20 zł 
  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. 

objął pomocą 666 osób  
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Tabela V.12. Powody  przyznania pomocy w latach 2018- 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uwaga: dane z poszczególnych rubryk nie sumują się na pozycję ogółem, gdyż jedna osoba może korzystać z kilku świadczeń 

   

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie  

realizuje zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym zawarte w ustawie o pomocy 

społecznej  oraz zadania zlecone z zakresu admi-

nistracji rządowej realizowane przez gminę. Po-

moc w formie zasiłków stałych i okresowych, do-

żywiania oraz wynagrodzenie asystenta rodziny 

finansowane jest ze środków rządowych.  

 

 

582 osobom wydano decyzje o przyznaniu  

pomocy w ramach zadań własnych i zleconych   

 

 

 

 

 

Tabela V.13. Świadczenia w ramach zadań  

Wyszczególnienie 

2017 2018 

Liczba 
osób* 

Kwota  
Liczba 
osób* 

Kwota 

Zasiłki stałe 86          388 527 zł  71           331 479 zł  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 81            36 109 zł  62             27 385 zł  

Zasiłki okresowe 188          223 664 zł  207           197 744 zł  

Zasiłki celowe 78            16 678 zł  92             24 140 zł  

Zasiłki celowe specjalne 82            29 133 zł  133             36 711 zł  

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 29          160 622 zł  31           188 549 zł  

Powód przyznania pomocy 2015 2016 2017 2018 

Bezdomność 4 14 10 9 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 26 26 27 17 

Bezrobocie 75 93 108 123 

Niepełnosprawność 116 133 109 108 

Długotrwała lub ciężka choroba 82 82 60 51 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego 

39 35 30 23 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego - rodzina niepełna 

21 25 23 17 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego - rodzina wielodzietna 

6 4 5 6 

Alkoholizm 9 6 13 14 

Narkomania 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z za-
kładu karnego 

3 4 4 3 

Przemoc w rodzinie 0 2 3 1 

Sytuacja kryzysowa 2 3 2 3 

Trudności w integracji osób, które otrzymały w RP status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 

Ubóstwo 116 152 163 215 

Zdarzenia losowe 3 1 6 8 
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Zasiłek celowy na zakup żywności w ra-
mach programu 254          217 568 zł  210           231 502 zł  

Posiłki w szkole 179          133 360 zł  168           117 872 zł  

Odpłatność za pobyt w DPS 7          134 157 zł  6           156 411 zł  

Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej 14            75 530 zł  18             78 519 zł  

Dodatki mieszkaniowe 12            28 517 zł  20             27 160 zł  

Prace społeczno-użyteczne 11            10 695 zł  12               7 964 zł  
*Uwaga: dane z poszczególnych rubryk nie sumują się na pozycję ogółem, gdyż jedna osoba może korzystać z kilku świadczeń 

 

Tabela V.14. Realizacja zadań zleconych w latach 2017- 2018 

Wyszczególnienie 

2017 2018 

Liczba 
osób 

Kwota  
Liczba 
osób 

Kwota 

Składki od zasiłków rodzinnych 43          124 245 zł  39           124 732 zł  

Dodatki energetyczne 9                 665 zł  12               1 194 zł  

Zasiłki rodzinne 567       2 135 778 zł  560        2 197 757 zł  

Świadczenia wychowawcze 778       5 467 194 zł  746        5 429 634 zł  

Świadczenie "Dobry Start" (tzw. 300+)  -   850           363 150 zł  

 

Rodzinom przeżywającym różnorodne trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-

czej udzielane jest wsparcie w postaci usługi asy-

stenta rodziny, poradnictwa rodzinnego, terapii 

i mediacji. Ponadto rodzinom wychowującym 

dziecko niepełnosprawne oferowana jest pomoc 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.  

W 2018 roku wsparciem w formie asystentury 

rodzinnej objętych było 15 rodzin, którym poma-

gał 1 asystent rodziny.  

 

Przez cały 2018 rok wsparciem asystentury 

rodzinnej objęto 15 rodzin  

 

Tabela V.15. Asystenci rodziny w latach 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 

Liczba asystentów 1 1 1 1 

Liczba rodzin 17 18 22 17 

Liczba dzieci w rodzinach 35 42 41 41 
 

  

W przypadku niemożności zapewnienia 

dziecku opieki i wychowania przez rodziców, 

sprawowana jest nad nim piecza zastępcza 

w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. 

Koszty przebywania w pieczy zastępczej 

w 2018r. ukształtowały się na poziomie 

78.518,59 zł. Natomiast za rok 2017 koszty te 

wynosiły 75.529,73 zł 

 
 

W roku 2018 w rodzinnej pieczy zastępczej 
przebywało 18 dzieci 
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W roku 2018 klienci GOPS przebywali w pla-

cówkach zapewniających całodobową 

opiekę w: Jordanowie, Dobiegniewie, Rokit-

nie, Tursku, Gorzowie Wkp.  

 

 

W roku 2018 w Domach Pomocy Społecznej 

przebywało 6 klientów GOPS

 

 

Tabela V.17. Pobyt w domach opieki społecznej w latach 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 

Liczba osób przebywających w DPS 5 7 7 6 

Koszty pobytu 102923 zł 97548 zł 134157 zł 156411 zł 

 

 

 

Prace społecznie użyteczne to program reinte-

gracji społeczno-zawodowej, skierowany do 

osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i reali-

zowany jednostce organizacyjnej pomocy spo-

łecznej. Czas pracy w ciągu tygodnia nie może 

przekroczyć 10 godzin. GOPS wskazuje i rekru-

tuje osoby do tego typu prac, które są kierowane 

do Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. GOPS wpłaca 

również wynagrodzenia dla osób reintegrowa-

nych.  

 

 

W roku 2018  reintegrowano społecznie  

12 osób 
 

 

 

W 2018r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dofinansował wyjazd na tur-

nus rehabilitacyjny do Gościmia grupie 50 nie-

pełnosprawnych osób. W latach wcześniejszych 

współfinansowano ze środków PEFRON integra-

cyjne spotkanie wigilijne. W ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współ-

finansowanego ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego, w okresie od 1 marca 2018r. 

do 31 marca 2019r. w GOPS w Kłodawie realizo-

wany byłt projekt, który zakładał wdrożenie  

 

 

 

 

usprawnień organizacyjnych, polegających na 

oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy so-

cjalnej oraz usług socjalnych. Dofinansowanie 

projektu z UE wynosi 420.777,43 zł.  

Dla osób nieposiadających schronienia udzielane 

jest wsparcie w formie zapewnienia tymczaso-

wego miejsca w noclegowniach, schroniskach, 

ogrzewalniach. Zadanie zapewniania miejsc noc-

legowych przez GOPS wykonywane jest na pod-

stawie zawartych umów z Noclegownią im. Brata 

Krystyna w Gorzowie Wlkp. oraz Fundacją Dom 

Wspólnoty Barka w Drezdenku. W 2018r. 

3 mieszkańców gminy Kłodawa skorzystało ze 

wsparcia udzielanego  dla osób bezdomnych.
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Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 

500 plus to regularne wsparcie przeznaczone dla 

rodziców i opiekunów wychowujących dzieci.  
 

 

W 2018r. wypłacono 5 429 643,31 zł  
na świadczenia wychowawcze  

dla 746 świadczeniobiorców 
 

Tabela V.19. Świadczenia wychowawcze (500+) w latach 2016-2018 

  2016 2017 2018 

Liczba wypłaconych świadczeń 8140 10967 10892 

Świadczeniobiorcy ogółem 689 778 746 

Wydatki na świadczenia wychowawcze    4 058 742 zł      5 467 194 zł     5 429 634 zł  

 

Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wspar-
cia rodzin. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek 
rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
a także świadczenia opiekuńcze. 

 
 

W 2018r. wypłacono 906 494,72 zł  
na świadczenia rodzinne dla  

560 świadczeniobiorców

 

 

 

 

W 2018r. wypłacono 363 150,00 zł na świadcze-

nie „Dobry Start” dla blisko 850 świadczenio-

biorców         

 

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje 

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do 

ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 

20. roku życia (w przypadku dzieci lub osób uczą-

cych się i legitymujących się orzeczeniem o nie-

pełnosprawności - 24. roku życia). 
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CZĘŚĆ VI. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

6.1. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

           Zarzadzanie bezpieczeństwem odbywało 

się z poziomu Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego (GZZK), który dysponuje telefonem 

w systemie całodobowym.  

Działania GZZK w 2018r.: 
• 12 treningów  radiowych w systemie ostrze-ga-
nia ludności  cywilnej i wojsk o zagrożeniach 
uderzeniami z powietrza; 
• opracowywanie Planu Pracy Gminnego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego; 
• udział GZZK  w szkoleń organizowanych zgod-
nie z wytycznymi Wojewody Lubuskiego.  
 
Ponadto w ramach raportowania i monitorowa-
nia pracy: 
• przygotowano i przekazano do mieszkańców 
komunikaty dotyczące ostrzeżeń meteorologicz-
nych;  

• koordynowano działania przeciwpożarowe na 
terenie gminy Kłodawa;  
• przygotowano posiedzenie dot. stanu przygo-
towania gminy Kłodawa do ekstremalnych wa-
runkach zimowych 2018/2019.  
 

Na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 jed-

nostki będące w Krajowym Systemie Ratowni-

czo-Gaśniczym (OSP: Kłodawa, Różanki i San-

tocko). W trakcie 2018r.   zakupiono  2  nowe sa-

mochody  pożarniczo- gaśnicze oraz wybudo-

wano 1 nową  remizę strażacką. W roku 2018 

wzrosła ilość pożarów, zmieniły się przyczyny po-

wstawania pożarów. Odnotowano więcej poża-

rów przewodów kominowych, podpaleń  nieu-

żytków, a także pożarów lasów. 

 

Tabela VI.1. Działania ratownicze w latach 2015–2018 

  2015 2016 2017 2018 

Liczba działań ratowniczych 396 232 413 388 

 

 

Tabela VI.2. Działania ratownicze prowadzone  

przez poszczególne jednostki w latach 2015–2018 

  2015 2016 2017 2018 

OSP Kłodawa 169 115 175 152 

OSP Santocko 120 63 143 110 

OSP Różanki 92 50 72 89 

OSP Rybakowo 11 3 14 31 

OSP Łośno 4 1 8 6 
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Tabela VI.3. Działania ratownicze prowadzone  

na terenie gm. Kłodawa w latach 2015–2018 

  2015 2016 2017 2018 

OSP Kłodawa 119 80 103 122 

OSP Santocko 64 34 71 62 

OSP Różanki 74 45 40 75 

OSP Rybakowo 11 2 13 28 

OSP Łośno 4 1 7 5 

 

W 2018r. znaczna większość akcji ratowniczo-ga-

śniczych (292), przeprowadzona była na terenie 

gminy Kłodawa (75% wszystkich akcji). Koszty 

bezpośrednie akcji gaśniczych w 2018r. wyniosły 

ponad 130 tys. zł.  

 

OBRONA CYWILNA 

 

Obrona Cywilna  opiera się na opracowanym  
Planie Obrony Cywilnej Gminy Kłodawa  oraz na 
ciągłej weryfikacji bazy danych sił i środków OC 
w bazie „ARCUS”. Główne działania podejmo-
wane w 2018r.: 
• szkolenie dla aparatu wykonawczego Wójta 
Gminy w zakresie obrony cywilnej, 
• szkolenia  formacji ochrony przeciwpożarowej 
w ramach zadań obrony cywilnej, 
• przegląd awaryjnych źródeł zasilania środków 
łączności, 
• utrzymanie stałej gotowości magazynu OC 
w zakresie przydatności, konserwacji sprzętu 
i środków  ochrony ludności, 

• opracowanie bilansu potrzeb i możliwości do-
staw wody oraz zestawienia studni awaryjnych 
i zbiorników wody, 
• systematyczne uzupełnianie sprzętu kwate-
runkowego na potrzeby miejsc czasowego za-
kwaterowania oraz zastępczych miejsc szpital-
nych;  
• weryfikacja Gminnego Planu Ewakuacji Ludno-
ści na wypadek zagrożenia;  
• aktualizacja Gminnego Planu Dystrybucji Pre-
paratów Jodowych; 
• utrzymanie w stałej gotowości do pracy agre-
gató  prądotwórczych.

 

DZIAŁANIA STRAŻY GMINNEJ 

 
              Straż Gminna w Kłodawie terytorialnie 

swoim działaniem obejmuje Gminę Kłodawa.  

W celu zabezpieczenia ładu i porządku publicz-

nego na tym obszarze podejmowane są różne 

działania i akcje profilaktyczne, w tym w ramach 

współpracy z dzielnicowymi II Komisariatu Poli-

cji, Strażą Leśną Nadleśnictwa Kłodawa, Strażą 

Rybacką i Inspekcją Transportu Drogowego. W 

2018r. przeprowadzono następujące czynności 

służbowe: 

- ze Strażą Leśną wykonano 6 akcji na obszarze 

pobliskich plaż i linii brzegowych. Wylegitymo-

wano 13 osób, nałożono 4 mandaty karne z art. 

82 (p.poż.) art. 161 kw (wjazd i parkowanie po-

jazdów bez zezwolenia) i art.117 kw (zanieczysz-

czenie terenu); 

- ze społeczną Strażą Rybacką skontrolowano 

6 jezior oraz linii brzegowych tych akwenów 

wodnych. Wylegitymowano 8 osób, usunięto na 

pobliski parking leśny 4 pojazdy naruszające 

przepis art. 161 kw; pouczono 6 osób, 
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- z dzielnicowymi II KP w Gorzowie Wlkp. wyko-

nano wspólne patrole i w tym zakresie skontro-

lowano 3 ośrodki wypoczynkowe tj. Ośrodek 

Lipy, Ośrodek  w Zdroisku oraz Ośrodek Enei 

w Zdroisku. W tym czasie wykonano: 4 interwen-

cje dot. art.51 kw (zakłócanie spokoju publicz-

nego), nałożono 2 mandaty karne na kwotę 

200zł (z art.10 ust.2uucpg -  porządek w gmi-

nach) oraz pouczono 11 osób dot. czystości i po-

rządku; 

- we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych na podstawie art. 

43 ust 1 wydano 3 zalecenia.  Wykonano 4 inter-

wencje dotyczące zakłócania spokoju i porządku 

(art.54 kw), zatrzymano i przewieziono do miej-

sca zamieszkania 2 osoby, pouczono 9 osób. 

Wspólnie z dzielnicowym II KP i Ochotniczymi  

Strażami Pożarnymi zabezpieczano na terenie 

gminy lokalne wydarzenia kulturalno-rozryw-

kowe. W ramach współpracy z Gminnym Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej, skontrolowano ob-

szary zagrożone tj. 7 miejsc  przebywania osób 

bezdomnych i samotnie zamieszkałych. 

W 4 przypadkach udzielono  pomocy tym oso-

bom przez dostarczenie ciepłej odzieży, kocy  

itp., w 2 przypadkach zapewniono bezdomnym 

zakwaterowanie na czas przetrwania mrozów, 

wylegitymowano i pouczono 10 osób. Na pod-

stawie art.10 ust.2 ustawy o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach  oraz regulaminu 

Straży Gminnej skontrolowano następujące so-

łectwa (współpracując w tym czasie z sołtysami 

danych miejscowości). Dane przedstawia poniż-

sza tabela.

 

Tabela VI.4. Działania kontrolne w sołectwach 

Sołectwo 
Ilość skontrolo-

wanych obiektów 

Liczba udzie-
lonych pou-

czeń 

Liczba nałożo-
nych manda-

tów 
Uwagi 

Kłodawa 26 11 1 200 zł; art.54 kw 

Chwalęcice 16 8 1 100 zł; art.10 uucpg 

Santocko 21 9 2 
500 zł; art.117 kw; 

art.10 uucpg, art.54 kw 

Różanki 24 6 1 200 zł; art.145 kw 

Wojcieszyce 15 7 - - 

Zdroisko 9 3 - - 

Rybakowo 18 8 - - 

Łośno 10 3 - - 

Santoczno 16 4 1 400 zł; art.145 kw 
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6.2. OŚWIATA I KULTURA 
 
 

 
Sposób realizacji zadań oświatowych 

przez jednostki samorządu terytorialnego okre-
ślają trzy najważniejsze akty prawne zawiera-
jące zadania i kompetencje organu prowadzą-
cego. Są to: ustawa Prawo oświatowe, Karta Na-
uczyciela, ustawa o samorządzie gminnym oraz 
uchwały Rady Gminy Kłodawa. 
W gminie Kłodawa system placówek oświato-
wych to: dwa gminne przedszkola oraz dwie 
gminne szkoły podstawowe: 

• Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” 
w Kłodawie,  

• Publiczne Przedszkole „Wesoła Gro-
mada” w Wojcieszycach z Oddziałem Za-
miejscowym w Różankach, 

• Szkoła Podstawowa im. Adama Mickie-
wicza w Kłodawie, 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Różankach. 

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola 
w Kłodawie uczęszcza 122 dzieci w 5 oddziałach 

( 2 „O” i 3 oddziały dzieci młodszych), do przed-
szkola w Wojcieszycach z oddziałami w Różan-
kach uczęszcza119 dzieci w 5 oddziałach (2 „0” 
i 3 oddziały dzieci młodszych) – łącznie 241 
dzieci w 10 oddziałach. Do szkoły podstawowej 
w Kłodawie uczęszcza 483 uczniów w 24 oddzia-
łach (w tym 2 klasy gimnazjalne), natomiast do 
szkoły w Różanki uczęszcza 230 uczniów w 12 
oddziałach (w tym 1 klasa gimnazjalna). 
 
Realizacja wydatków budżetowych w dziale 801 
oświata i wychowanie na koniec 2018r. ukształ-
towała się na poziomie 11 mln 292 tys. zł. 
 
 

 
W 2018r. ponad 24% środków budżetu 
gminy przeznaczona została na oświatę 

 

 
Tabela VI.5. Liczba uczniów w poszczególnych klasach SP w roku szkolnym 2018/2019 

 

Klasa 

Liczba oddziałów Liczba uczniów 

SP Kłodawa SP Różanki SP Kłodawa SP Różanki 

1 3 1 61 24 

2 2 2 38 27 

3 2 1 29 22 

4 4 1 89 12 

5 4 2 86 42 

6 2 2 46 41 

7 2 1 39 22 

8 3 1 54 16 

3G 2 1 41 24 

Razem 24 12 483 230 

 
 
Oprócz podstawowych zadań statutowych pla-
cówki realizują dodatkowe zadania, które mają 
wpływ na edukację takie jak: imprezy kultu-
ralne, akcje charytatywne, wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze, konkursy. Placówki pozy-
skują środki na realizacje różnych zadań, samo-
dzielnie lub za pośrednictwem gminy na np.: 

program „Umiem pływać”, „Aktywna tablica”. 
W programie nauki pływania wzięło udział 80 
dzieci z obu szkół, program „Aktywna tablica” 
pozwolił doposażyć szkoły w tablice multime-
dialne.  Szkoły biorą udział programie  e-Twin-
ning, którego celem jest współpraca ze szkołami 
w Europie (Turcja, Niemcy, Rumunia). Placówki 
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gminne są stałymi uczestnikami programów 
ogólnopolskich: „Warzywa i owoce w szkole”, 
„Szklanka mleka”, „Góra grosza”, „Dzień pluszo-
wego misia”, „Sprzątanie świata”, „Dzień 
Ziemi”, „Tydzień Edukacji Globalnej”. Uczniowie 
szkół z powodzeniem biorą udział w konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty: w roku 2018 troje z nich zostało 
laureatami. Wielu uczniów otrzymało stypen-
dium naukowe za wysokie wyniki w nauce. 
W ubiegłym roku 107 uczniów pobierało sty-
pendium socjalne (ze środków rządowych), a 79 
uczniów otrzymało stypendium gminne za wy-
niki w nauce. 
W ciągu 2018r. ze środków budżetowych finan-
sowano dowóz do szkół dla 10 niepełnospraw-
nych uczniów – mieszkańców  naszej  gminy. 
Ponadto, dzięki podjęciu przez Radę Gminy Kło-
dawa uchwały nr XXXIV/259/17, od stycznia 
2018r. rodzice przedszkolaków zamieszkałych 
w naszej gminie nie ponoszą opłat za korzysta-
nie z wychowania przedszkolnego (za czas po-
bytu przekraczający ustawowy bezpłatny czyli 
ponad 5 godzin dziennie). Pobierane są jedynie 
opłaty za wyżywanie  dzieci w przedszkolach. 
Z tej formy wsparcia rodzin w roku szkolnym 
2018/2019 skorzystali rodzice 207 dzieci. 

  
Szczegółowe informacje dot. oświaty dostępne 

są w Informacji z realizacji  zadań oświatowych 

w roku szkolnym 2017/2018.  

W Gminie Kłodawa w 2018r. działały 2 samorzą-

dowe instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kul-

tury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie.  

W 2018 r. samorząd gminy dofinansował łączną 

kwotą 1 mln 138 tys. zł (dział 921 kultura 

i ochrona dziedzictwa narodowego) działalność 

tych instytucji. 

 

Gminny Ośrodek Kultury  został powołany do ży-

cia w 1985r. Celem głównym tej placówki jest 

rozpowszechnianie i organizowania życia kultu-

ralnego na terenie gminy.  GOK obejmuje swoim 

nadzorem merytorycznym świetlice środowi-

skowe, które działają w dziesięciu sołectwach: 

Chwalęcice, Kłodawa, Wojcieszyce, Zdroisko, Ró-

żanki, Różanki Szklarnia, Santoczno, Rybakowo, 

Santocko oraz Łośno - organizując czas wolny dla 

dzieci i młodzieży poszczególnych wsi. Kilka razy 

w tygodniu odbywają się zajęcia stałe, prowa-

dzone przez instruktorki. W świetlicach prowa-

dzone są również sekcje oraz warsztaty arty-

styczne. Pod skrzydłami ośrodka prężnie działa 

siedem zespołów wokalno-muzycznych: Buko-

wina ze Zdroiska, Brzezinki z Santocka, Echo 

z Wojcieszyc, Kłodawianki z Kłodawy, Kosy ze 

Zdroiska, Strumyk z Santoczna oraz Róży Kwiat 

z Różanek. Zespoły kultywują tradycje ludowe, 

chętnie biorąc udział w imprezach gminnych 

oraz organizując własne - związane ze specyficz-

nym klimatem, spotkania biesiadne na terenie 

swoich sołectw. GOK jest organizatorem corocz-

nych imprez masowych takich jak „Kłodawska 

Majówka" czy dożynki. Jest także współorganiza-

torem imprez sołeckich, zawodów strażackich, 

spotkań seniorów oraz inicjatorem wielu imprez 

związanych z bieżącą działalnością ośrodka, ta-

kich jak: przeglądy wokalne, warsztaty arty-

styczne, recitale, koncerty, pikniki rodzinne oraz 

imprezy sportowo-rekreacyjne. 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne w 2018r. 

19.05.18 - XII Kłodawska Majówka (miejsce: 

Błonia przy jeziorze, przy ul. Gorzowskiej) 

 

26.08.18 - Dożynki Gminne w Kłodawie,(miej-

sce: Błonia przy jeziorze w Kłodawie): 

 

12.10.18 - Gminny Dzień Seniora (miejsce: hala 

sportowa Szkoły Podstawowej w Różankach). 

 

18.12.2018 - Wigilia Gminna w Kłodawie (miej-

sce: hala sportowa SP w Kłodawie). 

 

 

Gminna Bibliotek Publiczna w Kłodawie jest 

drugą samorządową instytucją kultury działającą 

na terenie  gminy.  Sieć biblioteczna składa się 

z 1 filii  mieszczącej się w Różankach (w świetlicy 
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wiejskiej) oraz 2 punktów bibliotecznych (Woj-

cieszyce, Zdroisko). Księgozbiór liczy ok 25,6 tys. 

pozycji. Statutowa działalność tej instytucji sku-

pia się na gromadzeniu, wypożyczaniu książki 

oraz dbanie o jakość księgozbioru. Działalność 

biblioteki to także aktywny  udział w życiu kultu-

ralnym i społecznym gminy.  Sprawuje także pie-

czę i służy pomocą działającym na terenie gminy  

Klubom Seniora. 

 
Tabela VI.6. Działalność biblioteki  w liczbach 

Dane: 2017 2018 
Liczba bibliotek 1 1 

Liczba filii 1 1 

Liczba punktów bibliotecznych 2 2 

Księgozbiór 24663 25599 

Czytelnicy 869 878 

Zakup książek 734 723 

Prenumerata czasopism 11 5 

 
6.3. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Gmina Kłodawa należy do Związku Celowy Gmin 

MG-6, który realizuje zadania na obszarze mia-

sta Gorzów Wlkp. oraz gmin wiejskich: Bogda-

niec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok. 

Związek Celowy Gmin MG-6 w swojej działalno-

ści zajmuje się następującymi dziedzinami: go-

spodarowaniem odpadami komunalnymi, zbio-

rowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym od-

prowadzaniem ścieków, w ramach przyjętego 

Statutu. Obszar działania Związku Celowego 

Gmin MG-6 stanowi część Regionu Północnego, 

ustalonego  uchwalą nr XXIX/449/17 z dnia 10 

kwietnia 2017r. Sejmiku Województwa Lubu-

skiego w sprawie wykonania aktualizacji Woje-

wódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz 

z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów 

komunalnych. Zgodnie z tym dokumentem, wo-

jewództwo lubuskie zostało podzielone na 

cztery Regiony Gospodarki Odpadami Komunal-

nymi (RGOK). Związek Celowy Gmin MG-6 został 

przyporządkowany do Regionu Północnego. 

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia ZCG MG-6 ob-

szar działania Związku został podzielony na trzy 

sektory gospodarki odpadami: sektor I – składa-

jący się z gmin wiejskich (Bogdaniec, Deszczno, 

Kłodawa, Lubiszyn, Santok), sektor II oraz sektor 

III – obszar miasta Gorzów Wlkp., podzielony 

według ulic. 

Adekwatnie do tego podziału organizowane są 

przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpa-

dów komunalnych. Obecnie naszą gminę obsłu-

guje firma: ENERIS SUROWCE S.A., ul. Zagnańska 

232a, 25-563 Kielce - Oddział w Gorzowie Wlkp., 

ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp. Ze-

brane na terenie działania Związku odpady ko-

munalne są kierowane do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych, prowa-

dzonej przez INNEKO Sp. z o.o., położonej w Go-

rzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180. 

Na terenie działalności ZCG MG-6 działa system 

5 frakcji określony rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska z 2016r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego  zbierania wybranych 

frakcji odpadów. Główny cel do realizacji 

w 2018r. czyli stworzenie jednolitego systemu 

segregacji odpadów dla miasta i gmin tworzą-

cych związek, został osiągnięty. 

Od  01.06.2015r. do 31.12.2018r.   opłaty dla 

mieszkańców zamieszkujących z zabudowie  

jednorodzinnej i wielorodzinnej, przy  zadekla-

rowaniu segregacji odpadów wynosiły  13 zł od 

mieszkańca, a w przypadku braku segregacji 19 
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zł od mieszkańca. W przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych  stawki opłat ustalone zostały 

w zależności od zadeklarowanego pojemnika na 

odpady.
 

Tabela VI.7. Zadeklarowanych sposób zbierania odpadów wśród mieszkańców  

Gmina 
Liczba ludności 

(z deklaracji) 

Zadeklarowany sposób zbierania odpadów 

Segregacja                
(ilość osób) 

% 
udział 

Brak segrega-
cji (ilość osób) 

% 
udział 

Bogdaniec 5570 4301 77 1269 23 

Deszczno 7792 5779 74 2013 26 

Kłodawa 7203 5261 73 1942 27 

Lubiszyn 5318 4011 75 1307 25 

Santok 6793 5114 75 1679 25 

Gorzów Wlkp. 101586 94296 93 7290 7 
 

 

Szczegółowe dane zawarte są w „Analizie stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Związku Celowego Gminy MG-6 za 2018r.”. Z in-

formacji zawartych w analizie wynika także, iż 

na terenie związku w 2018r. roku zostały osią-

gnięte wymagane prawem minimalne poziomy 

recyklingu dla następujących frakcji odpadów: 

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i roz-

biórkowe – 79,4% (min. 50%); odpady komu-

nalne ulegające biodegradacji – 40,2% (min. 

40%). Nie osiągnięty został natomiast poziom 

recyklingu w stosunku do następujących odpa-

dów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 

17,8% (min. 30%).   

 

 

6.4. DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach 

w roku 2018 realizowały cele i zadania okre-

ślone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidu-

alne potrzeby, zachowania oraz możliwości, sto-

sownie do predyspozycji wynikających z rodzaju 

i stopnia niepełnosprawności poszczególnych 

uczestników. Uczestnicy WTZ to głównie miesz-

kańcy gmin: Kłodawa (10), Lubiszyn (9), Bogda-

niec (1) i miasta Gorzowa Wlkp. (10). W roku 

2018 w WTZ funkcjonowało 6 grup terapeutycz-

nych. Do każdej pięcioosobowej grupy dobrani 

byli uczestnicy o różnych możliwościach, co da-

wało im szansę na bardziej wszechstronne od-

działywanie rehabilitacyjne oparte na współ-

pracy. W małej grupie uczestnicy uczyli się pod-

stawowych form współżycia społecznego, dzie-

lili ustalone między sobą obowiązki, podejmo-

wali ważne decyzje. Zadania WTZ w zakresie re-

habilitacji społecznej i zawodowej realizowane 

były w formie: 

• terapii zajęciowej w poszczególnych pra-

cowniach, 

• terapii ruchowej z gimnastyką korek-

cyjną, 

• zajęć stymulująco – terapeutycznych, 

• zajęć z zakresu samoobsługi i higieny 

osobistej. 

W związku z dokonaną przez Radę Programową 

oceną realizacji indywidualnych programów re-

habilitacji postanawiono o przedłużeniu rehabi-

litacji ze względu na pozytywne rokowania co do 
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przyszłych postępów w rehabilitacji społeczno – 

zawodowej umożliwiających podjęcie zatrud-

nienia i kontynuowania rehabilitacji w przy-

padku wszystkich 30 osób. Działalność WTZ fi-

nansowana jest w 90% ze środków PEFRON oraz 

w 10% ze środków budżetowych Powiatu Go-

rzowskiego. 

Szczegółowe informacje dostępne są w „Spra-

wozdaniu z działalności WTZ za 2018r.”. 

 

 

 

6.5. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY KŁODAWA 
 

Zakład Komunalny Gminy Kłodawa (ZKGK) działa 

od 01.01.2002r. Obecnie siedziba zakładu mie-

ści się w zmodernizowanych budynkach po byłej 

oczyszczalni ścieków przy ul.Myśliwskiej w Ró-

żankach. Zakład Komunalny prowadzi działal-

ność w zakresie dostawy wody i odprowadzania 

ścieków.  

Tabela VI.8 Odbiorcy wody – administrator ZK 

Sołectwo: 2017 2018 
Zdroisko, Santoczno, Rybakowo 412 424 

Łośno 130 132 

Razem 542 556 

 

Jakość wody podawanej do wodociągów z ujęć 

podziemnych eksploatowanych przez zakład 

jest objęta stałą kontrolą Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. ZKGK zajmuje się również zbioro-

wym odprowadzaniem ścieków dla 11 gospo-

darstw domowych z sołectwa Łośno. W 2018r. 

ilość zutylizowanych ścieków wynosiła 873m3.  

Administracja cmentarzy komunalnych w Kłoda-

wie, Łośnie, Santocznie oraz Różankach to ko-

lejne zadanie realizowane przez ZKGK. W 2018r. 

w rejestrach cmentarnych odnotowano 66 po-

chówków. 

Zakład komunalny realizuje również różne zada-

nia komunalne powierzone przez Gminę, w tym 

np. zimowe utrzymanie dróg gminnych czy 

utrzymanie porządku i czystości w sołectwach. 

Od października 2017r. przy zakładzie komunal-

nym mieści się Centrum Integracji Społecznej, 

którego uczestnicy (8 osób) wykonują różne 

prace gospodarcze na terenie gminy.  

Szczegółowe informacje dostępne są w Spra-

wozdaniu z działalności Zakładu Komunalnego 

Gminy Kłodawa za 2018r. 

 

 

 

 


