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Szanowni Państwo,

Realizując wymóg określony w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedkładam „Raport
o stanie Gminy Kłodawa za 2019 rok”. Obejmuje on m.in. podsumowanie działalności Wójta Gminy
Kłodawa w 2019r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz
budżetu.
Mam nadzieję, że analiza raportu pozwala w maksymalnie zobiektywizowany sposób przyjrzeć
się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia Gminy
Kłodawa.
Zapraszam do lektury.

Anna Mołodciak
Wójt Gminy Kłodawa

________________________________________________________________
Opracowanie: Urząd Gminy Kłodawa.
Koordynacja Karolina Niciejewska – Sekretarz Gminy.
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych Urzędu
Gminy Kłodawa, gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji.
Raport o Stanie Gminy Kłodawa 2019 zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2019 roku,
o ile w treści nie zaznaczono inaczej.
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CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Kłodawa położona jest w północno –
zachodniej części województwa lubuskiego i od południa
bezpośrednio graniczy z miastem Gorzowem Wielkopolskim.
Powierzchnia gminy to 23472 ha, z czego blisko 65% stanowią
lasy. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 11
sołectw: Kłodawa (siedziba władz gminnych), Różanki,
Wojcieszyce, Chwalęcice, Łośno, Santocko, Rybakowo,
Santoczno, Zdroisko, Mironice oraz Różanki Szklarnia.
Położenie gminy na terenie Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego stwarza dobre warunki do turystyki
i rekreacji. W ostatnich latach gmina zrealizowała wiele
inwestycji infrastrukturalnych, które bezpośrednio wpłynęły
na komfort życia jej mieszkańców. Dla władz gminy ważne jest
wykorzystanie walorów wynikających z położenia oraz
stworzenie atrakcyjnych warunków do zamieszkania.
Kłodawa należy do najszybciej rozwijających się gmin
nie tylko w powiecie gorzowskim ale i regionie. Wynika to z intensywnego budownictwa
mieszkaniowego oraz szybko wzrastającej liczby mieszkańców. Gmina posiada dobrze rozwiniętą
infrastrukturę techniczną i społeczną.

1.1. DEMOGRAFIA

W 2019r. gminę Kłodawa
(wg danych UG Kłodawa) zamieszkiwało 8701 osób.

W końcu grudnia 2019r. populacja gminy Kłodawa wynosiła 8701 osób i wzrosła o 124 osoby w stosunku
do 2018r. Wśród mieszkańców gminy 8416 osoby zameldowane były na pobyt stały, natomiast 285 osób
na pobyt czasowy.
Tabela nr I.1. Ludność gminy Kłodawa w latach 2016-2019

Ogółem, z tego:

2016
8417

2017
8502

2018
8588

2019
9176

pobyt stały

8134

8241

8332

8416

pobyt czasowy

283

261

256

285

Mieszkanki Gminy Kłodawa w 2019r. stanowiły 50,23% populacji. Według danych z Głównego Urzędu
Statystycznego w 2019r. na 100 mężczyzn przypadało 101 kobiet. (współczynnik feminizacji = 101).
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Tabela nr I.2. Struktura mieszkańców Sołectw wg danych z Rejestru Mieszkańców*
2016
Sołectwo

2017

2019

2018

pobyt
stały

pobyt czasowy

pobyt
stały

pobyt
czasowy

pobyt
stały

pobyt
czasowy

pobyt stały

Kłodawa

2811

56

2912

54

2945

69

2989

pobyt
czasowy
60

Santocko

765

32

779

28

808

24

815

16

Mironice

113

9

110

13

112

4

113

5

Chwalęcice

1061

24

1070

21

1099

24

1129

20

Łośno

488

8

480

7

481

9

478

7
5

Różanki

1117

8

1125

11

1129

6

1142

Różanki Szkl.

199

89

191

80

188

75

191

119

Rybakowo

269

19

270

13

278

10

282

20

Santoczno

213

9

213

9

220

13

223

11
10
12

Wojcieszyce

952

16

944

14

924

8

910

Zdroisko

146

13

147

11

148

14

144

Najludniejszym sołectwem w gminie od lat jest Kłodawa, w którym wg stanu na 31.12.2019r.
zamieszkiwało 3049 osób (w 2015r. sołectwo to zamieszkiwało 2850 osób). Najmniejszym sołectwem
pod względem liczby mieszkańców jest Sołectwo Mironice, które zamieszkiwało 118 osób.

URZĄD STANU CYWILNEGO W KŁODAWIE
Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Kłodawie dotyczą wszystkich zdarzeń
demograficznych zaobserwowanych na terenie gminy. Informacje na temat urodzeń, małżeństw
i zgonów dotyczą również osób niebędących 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 2016-2019
2016
67

2017
73

2018
72

2019
105

Rozwody

22

18

34

25

Zgony

25

21

33

47

Małżeństwa (ślub cywilny)

W 2019r. na terenie gminy Kłodawa zawarto łącznie 152 związki małżeńskie, w tym: 47 ślubów
wyznaniowych tzw. konkordatowych (lub kościelnych) oraz 105 ślubów cywilnych.
W 2019r. zorganizowano spotkanie z okazji jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, w którym
udział wzięło łącznie 19 par, w tym 18 par obchodziło złote gody (50-lecie).
W 2019r. urodziło się 60 dzieci – mieszkańców gminy Kłodawa,
w tym: 26 chłopców oraz 34 dziewczynki.
Najczęściej nadawane dzieciom imiona to: Julia, Alicja, Hanna, Jagna, oraz
Oliwier, Aleksander, Igor i Michał.
Tabela nr I.4. Liczba najmłodszych mieszkańców gminy Kłodawa

Liczba dzieci z rocznika

2016
95

2017
91

2018
77

2019
60
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1.2. BEZROBOCIE I RYNEK PRACY
W gminie Kłodawa istnieje relatywnie małe bezrobocie. Na terenie powiatu gorzowskiego
(ziemskiego) stopa bezrobocia w październiku 2019r. wynosiła 3,3%. Większość mieszkańców znajduje
zatrudnienie w Gorzowie Wlkp. oraz na lokalnym rynku pracy. Według danych z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gorzowie Wlkp. na koniec grudnia 2019r. w gminie Kłodawa zarejestrowanych były 73 osoby
bezrobotne. Liczba osób bez pracy na terenie gminy w analizowanym okresie systematycznie się
zmniejsza, co przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela nr I.5. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Kłodawa
(zarejestrowanych w PUP)

Liczba osób bezrobotnych

XI.2016
139

XII.2017
101

X.2018
85

2019
73

W roku 2019 w powiecie gorzowskim największy deficyt rąk do pracy dotyczył kilku zawodów: cieśle
i stolarze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie mechanicy, kierowcy
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, lekarze, listonosze i kurierzy, murarze i tynkarze,
nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru,
pielęgniarki i położne pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, robotnicy budowlani, ślusarze,
zaopatrzeniowcy i dostawcy.
Nadwyżka występuje w odniesieniu do zawodu kosmetyczki.

1.3. PRZEDSIĘBIORCY
Według stanu na dzień 6 kwietnia 2020 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) znajdowało się 1607 wpisów dotyczących Gminy Kłodawa jako głównego miejsca wykonywania
działalności: aktywne-649, działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej – 6, nie
rozpoczęły działalności – 8, wykreślone – 808, zawieszone – 124.
W 2019 roku w Gminie Kłodawa do Centralnej Ewidencji i Działalności
Gospodarczej wprowadzono 628 wniosków, które dotyczyły:
- założenia działalności gospodarczej: 83 wnioski
- zmiany wpisu w CEIDG: 405 wniosków
- zawieszenia działalności gospodarczej: 51 wniosków
- wznowienia działalności gospodarczej: 26 wniosków
- zakończenia działalności gospodarczej: 63 wnioski.
.
Osoby w wieku 40-49 lat są najliczniejszą grupa prowadzącą działalność gospodarczą (454 wpisy),
w wieku 30-39 lat (323 wpisy), najmniej liczną grupą są osoby w wieku powyżej 80 lat (12 wpisów).
Spośród przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, ponad 65% to mężczyźni. Najwięcej osób
prowadzi firmy zajmujące się głównie specjalistycznymi robotami budowlanymi, handlem detalicznym
oraz handlem hurtowym, a także transportem drogowym towarów.
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1.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Gmina Kłodawa jest jedną z lepiej wyposażonych gmin powiatu gorzowskiego w infrastrukturę wodnosanitarną. Sieć wodociągowa, która sukcesywnie się rozwija, obsługiwana jest przez dwóch operatorów
i w 95% zabezpiecza potrzeby mieszkańców Gminy. Północną część Gminy, tj. miejscowości Łośno
Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, obsługuje Zakład Komunalny Gminy Kłodawa w Różankach. Woda
dostarczana jest z dwóch stacji uzdatniania w miejscowościach Łośno i Zdroisko. Najnowocześniejszą
stacją jest stacja w Zdroisku, która dostarcza wodę dla trzech miejscowości (Zdroisko, Santoczno,
Rybakowo).
Południową część Gminy obsługuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.
Spółka z o.o., w której od 2001r. udziałowcem jest Gmina Kłodawa. Woda dla 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, co w miarę posiadanych środków
realizuje operator.
Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 132 km, w tym obsługiwanej przez PWiK
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 105 km i przez Gminę Kłodawa 27 km. Łącznie z sieci wodociągowej na
terenie gminy korzysta ok 81,2% mieszkańców. Średnie miesięczne zużycie wody w gospodarstwie
domowym w gminie wynosi 7 m3.
SIEĆ KANALIZACYJNA
Kanalizacja wybudowana na terenie Gminy w 90% została zintegrowana z miejską oczyszczalnią i siecią
kanalizacji sanitarnej obsługiwaną przez PWiK w Gorzowie Wlkp. W latach 90. XX w. Gmina wybudowała
rurociąg kanalizacji tłocznej (Ø200 – 2911 mb) łączący przepompownię główną wraz z punktem zlewnym
w Kłodawie z miejską siecią kanalizacyjną oraz łączący miejscowość Chwalęcice z pompownią główną w
Kłodawie rurociągiem tłocznym (Ø160 – 1900 mb). Z uwagi na ukształtowanie terenu kanalizacja
sanitarna oparta jest większości na małych lokalnych przepompowniach tłoczących ścieki do sieci
grawitacyjnych. Zakres działania PWiK dotyczący kanalizacji 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, wzrasta także objętość ścieków
poddawanych oczyszczeniu. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 92,32
km. Część gminy tj. miejscowości Santoczno, Zdroisko, Rybakowo, Łośno oraz Mironice nie posiadają
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Obecnie 28,1% mieszkańców odprowadza ścieki do zbiorników
bezodpływowych, a następnie odwozi się je do punktu zlewnego w Różankach skąd tłoczone są do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Na tych terenach gmina wspiera budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków z własnych środków. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 226 przydomowych oczyszczalni
ścieków.
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA
Na terenie Gminy Kłodawa znajdują się 5 wież telefonii komórkowej, które zlokalizowane są
w miejscowościach Kłodawa (2), Łośno (1), Nierzym (1) i Różanki (1). Część gminy obsługiwana jest przez
sieć telefoniczną naziemną z dwoma nowoczesnymi centralami telefonicznymi umiejscowionymi
w Różankach, Kłodawie i Wojcieszycach, połączonymi systemem światłowodowym.
Staraniem Marszałka Województwa część północną Gminy wyposażono w szerokopasmową sieć
internetową. Niestety do dnia dziesiejszego nie znaleziono operatora który podjął by się rozprowadzenia
sieci rozdzielczej w samych miejscowościach do odbiorców. Obecnie w częściach miejscowości
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Chwalęcice, Kłodawa, Santocko i Mironice, został ułożony światłowód długości ok 40km, który
w przyszłości umożliwia mieszkańcom korzystanie z szybkiego internetu.
INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
Wszystkie miejscowości położone w Gminie Kłodawa zaopatrywane są w energię elektryczną
pochodzącą ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp.: „Jedwabie”,
„Słowiańska”, „Górczyn” oraz w Łupowie i Strzelcach Kraj. Poważnym problemem jest brak
dwustronnego zasilania niektórych miejscowości gminy, co w przypadku awarii skutkuje 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 kablowe 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. „Jedwabie” – Barlinek, sieć
rozdzielcza 110kV relacji stacja 220/110 kV Gorzów Wlkp. „Baczyna” – Sulęcin (dwutorowa) oraz stacja
220/110 kV Gorzów Wlkp. „Baczyna” – Strzelce Krajeńskie.
INFRASTRUKTURA GAZOWA
Przez teren Gminy Kłodawa przebiega 5 rurociągów gazowych wysokiego cienienia:
• Recz – Gorzów Wlkp., którego operatorem jest Gaz-System;
• Skwierzyna – Barlinek Ø 500, którego operatorem jest Gaz-System;
• Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą Ø 150, którego operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa;
• Gorzów Wlkp. – Baranówko Ø 250, którego operatorem jest Polska Spółka Gazownic-twa.
• Lubiatów – mieszalnia gazu Kłodawa Ø300, którego operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa.
W granicach Gminy znajduje się również mieszalnia gazu w miejscowości Kłodawa, gdzie gaz
wydobywany 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 dostarcza gaz średniego ciśnienia do miejscowości
Santocko, Kłodawa, Chwalęcice, Wojcieszyce i Różanki oraz PGNiG dostarczające gaz dla miejscowości
Różanki Szklarnia. Ilość przyłączy: 1.133 szt. Długość przyłączy w Gminie Kłodawa: 23.160 mb. Długość
sieci: 68.821 mb.

1.5. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Układ transportowy w gminie Kłodawa tworzą:
➢ sieć drogowo-uliczna o strukturze mieszanej (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz
gminne), po której odbywa się indywidualny transport osób, zbiorowy transport osób
(autobusowy) oraz transport towarów (ciężarowy);
➢ ciągi i strefy ruchu pieszego oraz trasy ruchu rowerowego.
Drogi przebiegające przez teren gminy Kłodawa:
• droga krajowa S3 – zarządca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - długość na terenie
gminy 6 km.
• droga krajowa nr 22 (DK22) – droga krajowa o długości około 460 km prowadząca od przejścia
granicznego do Rosji w Grzechotkach 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 Gorzowem Wielkopolskim
(długość na terenie gminy 11, 06 km). Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
• drogi powiatowe o łącznej długości na terenie gminy - 65,47 km, ze względu na swój stan techniczny
w dużej części wymagają pilnych remontów. Starosta Gorzowski zarządza następującymi drogami
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powiatowymi: 1404F Wojcieszyce - Różanki - Janczewo, 1405F od DW 151 - Łośno - Zdroisko - Czechów,
1406F Kłodawa - Wojcieszyce - Wawrów, 1407F Santoczno - Wielisławice - Bronowice, 1408F droga
przez miejscowość Rybakowo (ul.Lipowa), 1409F Gorzów Wlkp. - Chwalęcice - Kłodawa, 1410F Witnica
- Lubno - Marwice - Kłodawa, 1411F Łośno - Różanki, 1417F Santocko (od skrzyżowania z ul.Parkową) Gorzów Wlkp. (do granicy z miastem).
• drogi nieskategoryzowane, którymi zarządza Starosta Gorzowski;
• drogi gminne (publiczne oraz wewnętrzne) stanowiące głównie uzupełnienie sieci drogowej o funkcji
lokalnej lub dojazdowej. Drogi gminne w większości posiadają nawierzchnię bitumiczną. Drogi
wewnętrzne posiadają nawierzchnie asfaltowe, brukowe, tłuczniowe lub żwirowe. Zarządza nimi Wójt
Gminy Kłodawa.
W Gminie Kłodawa funkcjonuje również sieć szlaków turystycznych, w tym: rowerowych, pieszych,
kajakowych. Przebiegają one przez najpiękniejsze obszary gminy.
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
W celu poprawy bezpieczeństwa systematycznie ustawiane są lustra drogowe. W roku 2019 ustawiono
łącznie 8 luster w Kłodawie, Chwalęcicach, Rybakowie oraz Wojcieszycach. Od kilku lat prowadzone są
inwestycje w zakresie bezpieczeństwa pieszych. W roku 2019 wybudowano dwie ścieżki rowerowe:
• Kłodawa – Wojcieszyce – droga nr 22 o długości 4,473 km;
• ścieżkę rowerową wokół Jeziora Kłodawskiego o długości 1,704 km wraz z oświetleniem
• na wjeździe do Kłodawy wykonano wyspę uspokajającą ruch;
W analizowanym okresie wykonano ponadto kosztem Gminy Kłodawa roboty poprawiające
bezpieczeństwo na drogach poprzez remonty nawierzchni dróg asfaltowych:
- droga powiatowa Kłodawa ul. Wojcieszycka (261,80 m2)
- droga powiatowa Santocko ul. Wiejska (1677,50 m2)
Wykonywane są również prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu
poprzez dobudowę nowoczesnych latarni LED-owych. W 2019 roku powstało 51 nowych lamp
oświetleniowych.
Według danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w ciągu 2019r.
zarejestrowanych zostało na terenie gminy Kłodawa 1025 pojazdów (samochodów osobowych,
ciężarowych, motocykli, przyczep itp.). Na koniec 2019r. łącznie na terenie gminy zarejestrowanych jest
już ponad 9700 pojazdów.

1.6. GMINNA KOMUNIKACJA PASAŻERSKA
W ramach porozumienia komunalnego funkcjonuje komunikacja z Gorzowa Wlkp. do Chwalęcic,
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 – Chwalęcice - Kłodawa – Mironice – Santocko
linia nr 3 Gorzów – Różanki Szklarnia – Różanki – Zdroisko – Santoczno – Rybakowo – Lipy –
Łośno – Kłodawa
linia 3c Gorzów – Kłodawa – Łośno – Lipy – Rybakowo – Santoczno – Zdroisko – Różanki –
Wojcieszyce - Kłodawa
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W 2019r. w Gminie Kłodawa około 240 uczniów miesięcznie
korzystało z „biletu uczniowskiego”

W gminnej komunikacji autobusowej, obsługiwanej przez PKS Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. obowiązują
wszystkie ulgi i zwolnienia z opłat przysługujące z mocy ustaw. Dodatkowo obowiązują ulgi dla emerytów
i rencistów oraz dzieci, młodzieży 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 miesięczny” za 10 zł dla dzieci, młodzieży
szkolnej i studentów dojeżdżających z terenu gminy do szkół i uczelni w Gorzowie Wlkp.
Ponadto samorząd zabezpiecza również dowozy uczniów do szkół podstawowych w Kłodawie oraz
Różankach. W trybie przetargowym wybierany jest przewoźnik świadczący takie usługi. Rodzice nie
ponoszą kosztów dowozu swoich dzieci do tych placówek.
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CZĘŚĆ II. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ
RADY GMINY KŁODAWA
W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z planem pracy rady
przyjętym Uchwałą nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy
w 2019 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach, podejmując 111 uchwał. Wśród podjętych przez
Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, budżetem
gminy, spraw związanych z oświatą, ochroną środowiska, planów zagospodarowania przestrzennego
gminy, pomocy społecznej, czy wyodrębnieniem Funduszu Sołeckiego.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy Kłodawa, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 90 ust. 1
i 2 ustawy o samorządzie gminnym, przekazał do organów nadzoru, jakim w zakresie zgodności
z prawem jest Wojewoda Lubuski, a w zakresie spraw finansowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa.

W 2019r. Rada Gminy Kłodawa podjęła łącznie 111 uchwał

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie uchwały opublikowane
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 naruszają 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 którego zadań należy m. in. realizacja Uchwał Rady Gminy.
Spełniając obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy, przy pomocy Urzędu
Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, wykonywał uchwały podjęte przez Radę Gminy Kłodawa
w 2019 roku w sposób określony w podjętych aktach prawnych.
Uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów
określonych przepisami prawa. Informacje na temat realizacji poszczególnych uchwał rady
przedstawione zostały w niniejszym raporcie.

W 2019r. odbyło się łącznie 11 posiedzeń plenarnych Rady Gminy Kłodawa
(sesji

Działalność Komisji Rady Gminy Kłodawa w 2019 roku
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w skład której wchodziło 6 członków, działając
w oparciu o roczny plan pracy, w roku 2019 odbyła 15 posiedzeń, w tym 3 wspólne z innymi komisjami
Rady Gminy Kłodawa.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
1) opiniowała projekty uchwał w sprawach z zakresu:
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a) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizacje inwestycji,
c) wyodrębnienia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
d) wyodrębnienia w budżecie Gminy Kłodawa środków stanowiących Fundusz Sołecki na 2020 rok,
d) bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
e) ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej,
f) wydzielenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
g) określenia stawek podatków na terenie Gminy Kłodawa,
h) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
i) zmian w budżecie Gminy Kłodawa i Wieloletniej Prognozie Finansowej,
j) budżetu Gminy Kłodawa na 2020 rok.
2) zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Kłodawa za 2018 rok,
3) opracowała plan pracy Komisji na 2020 rok.

Rada Gminy Kłodawa liczy 15 radnych
W Radzie funkcjonuje 5 komisji stałych

Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, w skład której
wchodziło 6 członków, działając w oparciu o roczny plan pracy, w 2019 roku odbyła 13 posiedzeń, w tym
4 wspólne z innymi komisjami Rady Gminy Kłodawa. Komisja:
1) opracowała sprawozdanie z działalności Komisji w 2018 roku,
2) opracowała plan pracy komisji na 2019 rok,
3) przeanalizowała informacje w sprawach:
a) funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej,
b) działalności Straży Gminnej w 2018 roku,
c) przygotowania do sezonu letniego 2019,
d) działalności Zakładu Komunalnego,
e)działających na terenie Gminy Kłodawa podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady,
f) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa,
g) usuwania azbestu,
h) przeprowadzonych prac na drogach gminnych,
i) stanu organizacyjnego, wyposażenia i działalności jednostek OSP na terenie Gminy Kłodawa,
4) dokonała przeglądu dróg, poboczy, rowów oraz przepustów w miejscowościach Różanki i Chwalęcice,
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 2019 roku odbyła 13 posiedzeń, w tym 4 wspólne
z innymi Komisjami Rady Gminy Kłodawa.
Komisja:
1) opracowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 rok oraz plan pracy komisji na 2019 rok.
2) przeanalizowała informacje w sprawach:
a) stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa za rok szkolny 2017/2018,
b) funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Kłodawa, stanie obiektów szkolnych
i planowanych remontach,
c) funkcjonowania instytucji kultury i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa
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d) funkcjonowania klubów sportowych działających na terenie Gminy Kłodawa,
e) przestępczości na terenie Gminy Kłodawa ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich,
f) przygotowania do sezonu letniego 2019,
g) zajęć pozalekcyjnych odbywających się w placówkach oświatowych,
h) oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kłodawa,
i) realizacji programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi,
3) opiniowała projekty uchwał.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodziło pięciu członków, odbyła cztery posiedzenia,
na których:
1)analizowała i wydawała opinie w sprawach wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Kłodawa
2)rozpatrywała skargi wpływające do Rady Gminy Kłodawa
Komisja Rewizyjna, w skład której wchodziło pięciu członków w 2019 roku odbyła pięć posiedzeń oraz
trzy wspólne z innymi komisjami. Komisja w 2019 roku zrealizowała następujące zdania:
1) opracowała sprawozdanie z działalności Komisji w 2018 roku oraz plan pracy na 2019 rok,
2) przeprowadziła poniższe kontrole: klubów sportowych, gospodarki finansowej sołectw, Zakładu
Komunalnego, realizacji inwestycji świetlicy wiejskiej w Kłodawie, realizacji dochodów podatkowych,
wydatków GKRPA;
3) przeprowadziła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2018 rok,
4) przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa,
5) zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi:
a) gospodarki finansowej sołectw,
b) stanu rowów melioracyjnych,
c) gospodarki odpadami na terenie Gminy Kłodawa,
d) przygotowania Gminy Kłodawa do sezonu zimowego.
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CZĘŚĆ III. INFORMACJE FINANSOWE
3.1. STAN FINANSÓW GMINY KŁODAWA
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest budżet JST. Ocena realizacji budżetu
jednostki samorządowej ukazuje źródła finansowania działalności gminy a także kierunki jej rozwoju.
W 2019 r. po stronie dochodów największą część stanowiły dochody własne, które wyniosły
25.739.845,55 zł, przez co osiągnęły 51,87% dochodów ogółem. Ten bardzo dobry wynik świadczy
o tym, że gmina się samofinansuje i jest w dużym stopniu niezależna od subwencji oraz dotacji
otrzymywanych z zewnątrz. Po stronie wydatków największą część stanowiły inwestycje, na które
wydaliśmy 14.148.341,71 zł i które osiągnęły 28,12% wydatków ogółem. Jest to wybitny wynik, który
świadczy o prorozwojowej orientacji Gminy Kłodawa, bowiem wysokość poniesionych wydatków na
inwestycje jest wyznacznikiem rozwoju danej gminy. Zadłużenie Gminy Kłodawa na 31.12.2019 r.
wyniosło 4.397.326 zł i zostało zmniejszone w porównaniu do roku poprzedniego o 2.035.982 zł. Na
koniec 2019 r. Gmina Kłodawa posiadała wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie 2129.130,69 zł. Gmina Kłodawa prowadzi również stabilną politykę podatkową.
Stawki w podatku od nieruchomości i od środków transportowych pozostają na niezmienionym, od
2013 roku, poziomie.

3.2. WYKONANIE BUDŻETU
W 2019 r. dochody budżetu wykonano w wysokości 49.623.739,70 zł, co stanowiło 97,08% rocznego
planu, natomiast wydatki w kwocie 50.310.695,22 zł, co stanowiło 94,22% rocznego planu.
W dochodach własnych największy wzrost odnotowaliśmy w dochodach z tytułu udziałów od osób
fizycznych, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów (dane poniżej). Taki wzrost dochodów jest
wynikiem przyrostu liczby mieszkańców oraz o ich zamożności. Z roku na rok wzrasta również wysokość
otrzymanego od podatników podatku od nieruchomości. Ta informacja również potwierdza ww.
tendencję.
Tabela III.1 Dochody budżetowe Gminy z tytułu udziału w PIT oraz CIT
Wyszczególnienie

Rok
2016

2017

2018

2019

Udziały od osób fizycznych

9 739 480 zł

11 711 017 zł

13 197 821 zł

15 409 848 zł

Udziały od osób prawnych

65 790 zł

67 113 zł

151 376 zł

158 070 zł

W 2019 r. gmina uzyskała dochody majątkowe w łącznej kwocie 3.116.971,94 zł, w tym dotacje na
realizację następujących zadań:
•
modernizację ul. Polnej, która połączyła Kłodawę z Santockiem – 597.155 zł
•
budowę ścieżki rowerowej Kłodawa-Wojcieszyce – 1.088.735,84 zł
•
przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 26.977,20 zł
•
sprzedaż gminnych działek – 461.442,44 zł
•
budowę remizy w Santocku (ostateczne rozliczenie) – 119.648 zł
•
termomodernizację hali sportowej w szkole podstawowej w Kłodawie – 427.661 zł
•
utworzenie Klubu „Seniora+” w Różankach – 112.673,93 zł
•
rozbudowę Gminnego Centrum Kultury – 282.678,53 zł.
Budżet 2019 roku zamknął się deficytem w kwocie 686.955,52 zł i był mniejszy od zakładanego
o 1.596.141,31 zł. Na taki wynik miało wpływ przesunięcie środków z UE na budowę ścieżki rowerowej
Kłodawa-Mironice-Santocko, rozpoczęcie prac związanych z budową ogrodzenia na cmentarzu
w Santocznie (kontynuacja w 2020 r.), oszczędności poprzetargowe dotyczące montażu stolarki
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okiennej w szkole w Różankach, poniesieniu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej budowy żłobka i przedszkola w Kłodawie na 2020 r. (po dostarczeniu dokumentacji) oraz
poniesienie mniejszych wydatków na rozbudowę Centrum Kultury w Kłodawie (płatności w 2018 r. oraz
w 2020 r.). Wynik operacyjny (inaczej nadwyżka operacyjna) Gminy Kłodawa na koniec 2019 r. wyniósł
10.941.569 zł. Jest to znakomity wynik (najlepszy od lat), który potwierdza, 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 III.2. Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2019
Wyszczególnienie

Rok
2016

2017

2018

2019

Dochody bieżące

33 600 830 zł

37 272 545 zł

40 685 546 zł

47 103 923 zł

Wydatki bieżące

26 193 927 zł

28 801 962 zł

31 289 190 zł

36 162 354 zł

7 406 903 zł

8 470 583 zł

9 396 356 zł

10 941 569 zł

Nadwyżka operacyjna

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 zaciągniętego długu, ale
również możliwości dalszego zadłużania się bez obawy o stratę płynności finansowej. Indywidualny
wskaźnik zadłużenia Gminy Kłodawa w 2019 r. wynosił tylko 4,23%.
Wykres III.1 Wskaźniki zadłużenia

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W uchwale budżetowej na 2019 r. Rada Gminy określiła wysokość wydatków inwestycyjnych
w wysokości 10.873.454 zł. Po zmianach w ciągu roku budżetowego, plan wydatków majątkowych na
dzień 31.12.2019 r. wyniósł 16.0282.162,75 zł. Inwestycje wykonano w wysokości 14.148.341,71 zł, co
stanowi 87,98% rocznego planu. Na niewykonanie w pełni planu budżetowego miały wpływ
wspomniane wyżej przyczyny. Szczegółowy opis wykonanych inwestycji mieści się w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2019 r. Natomiast poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków majątkowych
w poszczególnych latach budżetowych, by pokazać, że Gmina Kłodawa od lat jest prorozwojowa
i największy nacisk kładzie na wydatki inwestycyjne, które poprawiają komfort życia naszych
mieszkańców.
Tabela III.3 Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe

Rok
2016

2017

2018

2019

7 327 301 zł

7 033 179 zł

15 254 635 zł

14 148 342 zł
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3.4. PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU
W niniejszym punkcie zaprezentowane zostały wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane
przez Gminę Kłodawa w 2019r. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych na realizację
wszystkich zadań gminnych znajdują się w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za
2019r.”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Kłodawie
(roboty w toku)

Wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej na
ul.Parkowej
w Chwalęcicach

Budowa ścieżki rowerowej
Kłodawa - Wojcieszyce - DK 22

Wymiana stolarki okiennej
w Szkole Podstawowej
w Różankach
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Nowa podłoga w świetlicy w Mironicach

Modernizacja ogrzewania
w świetlicy w Różankach Szklarni

Wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej na ul.Dębowej
w Zdroisku

Wykonanie nawierzchni
bitumicznej na
ul. Świerkowej w Rybakowie

Przebudowa ul. Polnej na
odcinku Kłodawa Santocko

Budowa ścieżki rowerowej przy jeziorze Kłodawskim
wraz z budową oświetlenia

Budowa odwodnienia ul. Niepodległości
w Różankach
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Przebudowa drogi
powiatowej
Łośno-Lipy

Modernizacja
ul.Letniskowej
w Santocznie

Wykonanie nawierzchni na ul.Kokosowej
w Wojcieszycach

Budowa wyspy spowalniającej ruch na
ul. Gorzowskiej w Kłodawie – zadanie
współfinansowane w ramach
współpracy z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze

Remont (wykonanie nowej warstwy
nawierzchni bitumicznej)
ul. Wiejskiej w Santocku
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Remont (wykonanie nowej warstwy
nawierzchni bitumicznej)
ul. Wojcieszyckiej w Kłodawie

Rozbudowa placu zabaw wraz
z ogrodzeniem w Różankach Szklarni

Odbudowa uszkodzonego przepustu
drogowego ul. Dębowa Santocko

Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul.Jesionowej w Kłodawie

Budowa wodociągu w ulicy
Jarzębionowej w Santocznie
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INWESTYCJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH
Remonty obiektów oświatowych to stały element działalności Gminy Kłodawa. W 2019 roku wykonano
następujące prace:
1. Remont dachu z papy termozgrzewalnej w Szkole Podstawowej w Kłodawie.
2. Remont pokrycia dachowego w obiekcie przedszkolnym w Różankach.
3. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Różankach. Okna PVC w kolorze białym, szyba
zespolona, parapet wewnętrzny z płyty wiórowej, parapet zewnętrzny stalowy.
PRZEDSIĘZIĘCIA - ŚWIETLICE WIEJSKIE
1. Naprawa obróbek blacharskich na świetlicy w Różankach
2. Montaż 2 nowych grzejników w świetlicy w Różankach Szkl.
3. Wykonanie ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach o długości 50m, z brama przesuwną
i furtką.
4. Utworzenie Klubu Senior + w Różankach. Zakres prac obejmował:
a) malowanie ścian i sufitów i prace dostosowujące w pomieszczeniu kuchennym,
b) malowanie ścian (272,02 m2) i sufitów (234,80 m2), rozbudowanie instalacji elektrycznej (6 nowych
gniazd podwójnych) i prace dostosowujące w pomieszczeniu sali spotkań,
c) malowanie ścian (176,31 m2) i sufitów (29,90 m2), rozbudowanie instalacji elektrycznej (4 nowe
gniazda podwójne) i prace dostosowujące w pomieszczeniu holu,
d) malowanie ścian (100,87 m2) i sufitów (61,60 m2), rozbudowanie instalacji elektrycznej (4 nowe
gniazda podwójne) i prace dostosowujące w pomieszczeniu sali informatycznej i rehabilitacyjnoćwiczeniowej,
e) malowanie ścian (55,12 m2) i sufitów (16,00 m2) i prace dostosowujące w pomieszczeniu zaplecza sali
informatycznej i rehabilitacyjno-ćwiczeniowej,
f) malowanie ścian (34,12 m2) i sufitów (12,20 m2) i prace dostosowujące w pomieszczeniu toalet
(męskiej, damskiej i dla osób niepełnosprawnych)
5. Utwardzenie placu pod budowę garażu przy budynku świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach.
6. Wykonanie remontu podłogi w świetlicy w Mironicach - demontaż istniejące podłogi - montaż nowej
podłogi (deski, folia, płyta OSB, płyta MPF, wykładzina PCV).
7. Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Kłodawa (Urząd Stanu Cywilnego i serwerownia).
8. Zakup szczotkarki wraz z akcesoriami oraz profesjonalny odkurzacz z akcesoriami do Gminnego
Centrum Kultury. Do GCK trafiło też 5 myjek do okien.
9. Zakup sprzętu do Gminnego Centrum kultury (sprzęt nagłaśniający zgodny z projektem oraz zestaw
projektorów i ekranów audio – wizualnych: projektor NEC PA853W, ekran AVTek Fold 406, powierzchnia
do tylnej projekcji AVtek RP Fold 406, projektor NEC ME331X).
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH
1. W ramach inicjatyw społecznych rozpoczętych w 2018r. dokończono prace przy rozbudowie sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Flisackiej i Wiosennej w Kłodawie. Oba przedsięwzięcia były współfinasowane
przez mieszkańców i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Natomiast
gmina zakupiła niezbędny materiał. Powstało ok 200m sieci.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ul. Konwaliowej w miejscowości Kłodawa w dz.
nr 586/1, sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV o śr. 200 mm.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ul. Nagietkowa w miejscowości Kłodawa w dz. nr 586/1,
586/10, sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV o śr. 200 mm.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodawie ul. Jesionowa. Zakup materiałów na kwotę 8 676,88 zł
zgodnie z porozumieniem z PWiK nr 32/2018 z dnia 26.08.2019r

20

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH
W 2019r. kontynuowano prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w Łośnie. Opracowano nową
dokumentację projektową. Wybudowano nowe sieci:
1. Sieć wodociągowa w Rybakowie (ul. Olchowa) PE o śr. 110 mm;
2. Sieć wodociągowa przy ul. Niepodległości w miejscowości Różanki w dz. nr 278/4, 502 (od
skrzyżowania z ul. Ogrodową do wysokości przyłącza do cmentarza).
3. Sieć wodociągowa na ul. Konwaliowej w miejscowości Kłodawa w dz. nr 586/1 (od skrzyżowania z ul.
Gorzowską w dz. 17/3 do dz. nr 585/6).
4. Sieć wodociągowa na ul. Nagietkowej w miejscowości Kłodawa w dz. nr 586/1.
5. Sieć wodociągowa na ul. Olchowa w miejscowości Rybakowo.
6. Sieć wodociągowa w ul. Jarzębinowej w Santocznie, (od skrzyżowania z ul. Kasztanową od dz. nr 10/4
do dz. nr 10/5).
7. Sieć wodociągowa w ul. Kasztanowej w Santocznie (od dz. nr 10/4 do dz. nr 74/1 z przejściem przez
drogę dz. 140/2 do skrzyżowania z ul. Jarzębinową).
8. Sieć wodociągowa w ul. Leśnej w Santocku (w dz. nr 516 włączenie w istniejący wodociąg przy dz. nr
517/3 do skrzyżowania z ul. Klonową przy dz. nr 523/5).
9. Sieć wodociągowa w ul. Klonowej w Santocku (w dz. nr 811/1, 523/7 do skrzyżowania z ul. Leśną przy
dz. nr 523/5 do dz. nr 811/5).
10. Sieć wodociągowa w ul. Jodłowej w Rybakowie (do skrzyżowania z ul. Letniskową dz. nr 144 przy
dz. nr 140/6 do dz. nr 127/11). Inicjatywa społeczna.
PLACE ZABAW I WIATY
Wspólnie z sołectwem zrealizowano inwestycję polegającą na wybudowaniu wiaty koncertowej
w Santocznie. Postawiono też wiatę śmietnikową oraz wiatę rowerową przy budynku Gminnego
Centrum Kultury w Kłodawie.
OBIEKTY SPORTOWE
1. Opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy boiska sportowego w Kłodawie, która
pozwoli w najbliższym okresie aplikować o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.
2. Powstało ogrodzenie boiska sportowego w Rybakowie od strony ul. Lipowej.
3. Na boisku sportowym w Różankach zamontowano piłkochwyty (od strony ul. Kwiatowej).
PRZEBUDOWA DRÓG:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 002101F ul. Polna Kłodawa – Santocko, gm. Kłodawa obejmująca m.in:
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. Zadanie dofinansowane przez
Wojewodę Lubuskiego do programu Funduszu Dróg Lokalnych.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w miejscowości Kłodawa poprzez wykonanie wyspy dzielącej
w celu spowolnienia ruchu kołowego wraz z oznakowaniem (w ramach współpracy z ZDW).
3. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 151 (ul. Gorzowska w Kłodawie) na odcinku od
przystanku autobusowego na wysokości ul.Szkolnej - w ramach współpracy z Zarządem Dróg
Wojewódzkich.
4. Wykonanie placu manewrowego dla autobusu szkolnego w Różankach.
POZOSTAŁE ZADANIA - DROGI WEWNĘTRZNE:
1. Odtworzenie dróg po robotach kanalizacyjnych:
- odtworzenie ul. Flisackiej w Kłodawie z kruszywa kamiennego granitowego;
- odtworzenie ul. Wiosennej w Kłodawie z kruszywa kamiennego granitowego;
2. Odwodnienie nawierzchni dróg:
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- ul. Osiedlowej w Chwalęcicach,
- ul. Rubinowej w Kłodawie,
- ul. Oliwkowej w Kłodawie.
PLACE ZABAW I POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA
1. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Różanki Szklarnia tj. montaż: huśtawki metalowej, huśtawki
metalowej „ważka”, domku zabawowego wraz ze ślizgiem, ścianką wspinaczkową i schodami, bujaka na
sprężynie, karuzeli bębnowej.
2. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wojcieszyce przy przystanku autobusowym tj. montaż
huśtawki metalowej „ważka” oraz domku zabawowego ze ślizgiem, ścianką wspinaczkową i schodami.

3.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Tabela III. Kluczowe zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych
Nazwa projektu
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej
w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu
Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy
Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych etap II Kłodawa- Wojcieszyce
Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy
Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych etap III Kłodawa- Mironice

Program/działanie

Wnioskowane
dofinansowanie

Okres
realizacji

RPO Lubuskie 2020

1 207 800 zł

2017-2019

RPO Lubuskie 2020

1 300 000 zł

2018-2019

RPO Lubuskie 2020

450 000 zł

2019-2020

150 000 zł

2019-2020

Budowa skateparku wraz z elementami małej
architektury i zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Kłodawa
Przebudowa drogi gminnej nr 002101F Kłodawa
ul. Polna - Santocko

Fundusz Dróg Samorządowych

611 983 zł

2019

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Kłodawie

Fundusz Dróg Samorządowych

339 435 zł

2019-2020

WFOŚiGW

23 891 zł

2019

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Klub Senior Plus w Różankach
Budowa żłobka w miejscowości Kłodawa

Rybactwo i Morze 2014-2020

Program Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020 Edycja 2019

115 153 zł

2019

Program Rządowy MALUCH +

1 250 000 zł

2019-2020

3.6. PROJEKTY „MIĘKKIE” REALIZOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH
WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
Wspólnie z naszym zachodnim partnerem gminą Seelow – Land realizujemy projekty o charakterze
sportowym, kulturowym czy rekreacyjnym. Przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z/s
w Wojcieszycach, Gminnej Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej a także naszych lokalnych
stowarzyszeń zawarliśmy 7 umów na realizacje projektów w ramach Funduszu Małych Projektów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej Euroregionu Pro Europa Viadrina. Były to : Kłodawska Majówka,
Zawody Strażackie w Santocku, Zawody Wędkarskie, Spotkania Kulturowe w Zdroisku, Dożynki Gminne,
Jubileusz Seniorów, Wigilia gminna. Dofinansowanie wszystkich projektów wynosi 95% kosztów
kwalifikowanych.
LETNI OBÓZ INTEGRACYJNY W LIPACH
W dniach 01–05.06.2019r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Lipach odbył się coroczny obóz
integracyjny, w którym udział wzięły dzieci z Gminy Kłodawa i Schulzendorf z Niemiec. Pod namiotami,
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w tym roku wypoczywało blisko 150 osób, a sam obóz został zorganizowany przez Wójta Gminy Kłodawa
Annę Mołodciak już po raz siódmy. Jak co roku wypoczynek dzieci współfinansowany był ze środków
budżetu gminy, GKRPA, GOPS oraz Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dzieci w wieku
7 - 13 lat brały udział w warsztatach muzycznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych i tanecznych.
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.
E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY KŁODAWA
Gmina Kłodawa otrzymała dofinansowanie w kwocie 84 000 zł w projekcie grantowym pn. „E-AKTYWNI
MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO” współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kłodawa.
Osoby powyżej 25 roku życia mogą wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych. Uczestnicy
szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania
z usług publicznych w sieci. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 150 osób oraz zostanie
zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 10 laptopów. Po realizacji
projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do świetlic wiejskich.
ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU SENIOR + W RÓŻANKACH I W SANTOCKU
Gmina Kłodawa złożyła dwa wnioski o dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania już istniejących
Klubów Seniora + w Santocku i w Różankach (w tym module % dofinansowania wynosi 40 % kosztów
całkowitych). Złożony został również wniosek o utworzenie takiej placówki w Chwalęcicach.
Celem realizacji zadań jest szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym
oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty
edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.

3.7. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ NA TLE GMIN POWIATU GORZOWSKIEGO
Szczegółowe informacje dotyczące stanu finansów Gminy Kłodawa znajdują się w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2019r.”. Jednakże w niniejszym opracowaniu zaprezentowana
została również sytuacja finansowa Gminy Kłodawa na tle pozostałych gmin w powiecie gorzowskim.
W zestawieniu ze względu na specyfikę i odmienny charakter, nie ujęte zostało Miasto Kostrzyn.
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Z powyższego porównania wynika, że w powiecie gorzowskim – Gmina Kłodawa zajmuje drugie miejsce
(wśród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) pod względem wypracowanych dochodów budżetowych, jak
również zrealizowanych wydatków. Wiele czynników ma wpływ na taki wynik, m.in. lokalizacja danej
gminy, zamożność mieszkańców (PIT, ale również wysokość pomocy społecznej), ilość podmiotów
gospodarczych, sieć szkół (subwencje oraz dotacje na przedszkola).

W przypadku Gminy Kłodawa udziały w PIT stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej
budżetu. Na tle grupy porównawczej wyraźnie widać, że największe dochody z powyższego tytułu
uzyskuje Gmina Kłodawa. Znacząco na ten wynik wpływa położenie gminy. Bliskość dużego miasta jakim
jest Gorzów Wlkp. wpływa na wysokość zarobków mieszkańców, a to bezpośrednio oddziałuje na
wysokość PIT i CIT.
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W gminnych budżetach wydatki majątkowe są niezwykle ważne, gdyż świadczą o przyjętej strategii
progospodarczej. W 2019 roku Gmina Kłodawa przeznaczyła na kluczowe zadania inwestycyjne kwotę
14.148.41,71 zł. Taki wynik pozwolił nam zająć pierwsze miejsce w powiecie gorzowskim (wśród gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich).

Wśród gmin powiatu gorzowskiego Kłodawa w 2019 r. uplasowała się na pierwszym miejscu, osiągając
poziom wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej rzędu 5.854.166,92 zł. Należy zwrócić
uwagę, że będąc gminą, która dochody podatkowe uzyskuje na względnie wysokim poziomie, jesteśmy
eliminowani z udziału w projektach unijnych realizowanych przez Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Powyższy wykres przedstawia kwotę długu przypadającą na daną gminę w powiecie gorzowskim.
Zadłużenie Kłodawy na koniec 2019 roku wyniosło 4.397.326 zł. Taki wynik ulokował gminę na piątym
miejscu pod względem zadłużenia.
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Powyższy wykres przedstawia indywidualny wskaźnik spłaty długu samorządów (IWZ). W danym roku
budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu
jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Kłodawa ma najwyższy,
maksymalny wskaźnik spłaty długu, co bezpośrednio przekłada się na największy bufor zdolności
kredytowej (24,91%). Taki trend utrzymuje się od dawna i pozwala na sukcesywnym spłacaniu rat
kredytów bez konieczności ograniczania inwestycji.

3.8. INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO
Gmina Kłodawa, jako jednostka samorządu terytorialnego mająca status gminy wiejskiej,
realizuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Kłodawa i innych gminnych jednostek organizacyjnych,
którym powierzyło dysponowanie mieniem komunalnym. Zakres i zasady działania urzędu określa
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłodawa. Natomiast cele i zadania gminnych jednostek
organizacyjnych określają poszczególne statuty. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019
roku zadania Gminy Kłodawa realizowały jednostki organizacyjne 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 sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości
prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na
rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę
i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów
i wydatków, zwany „planem finansowym jednostki budżetowej”.
W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w formie jednostek budżetowych działały
następujące jednostki organizacyjne Gminy Kłodawa:
Tabela nr III.14. Jednostki budżetowe Gminy Kłodawa
Nazwa

Adres

Urząd Gminy Kłodawa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłodawie
Przedszkole Publiczne
w Kłodawie
Publiczne Przedszkole w
Wojcieszycach z oddziałem
zamiejscowym w Różankach

Kłodawa ul.Gorzowska 40

Szkoła Podstawowa w Kłodawie

Kłodawa ul.Szkolna 1

Szkoła Podstawowa w Różankach

Różanki ul.Dębowa 3

Kłodawa ul.Kościelna 10
Kłodawa ul.Kościelna 15
Wojcieszyce ul.Osiedlowa 6

Tabela nr III.15. Instytucje kultury Gminy Kłodawa
Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury
w Wojcieszycach z/s w Kłodawie
Gminna Bibliotek Publiczna
w Kłodawie

Adres
Wojcieszyce ul. Wspólna 45
Kłodawa ul. Gorzowska 22

Tabela nr III.16. Samorządowe zakłady budżetowe Gminy Kłodawa
Nazwa
Zakład Komunalny
Gminy Kłodawa

Adres
Różanki ul. Myśliwska 18

Tabela nr III.17. Pozostałe jednostki Gminy Kłodawa
Nazwa
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Adres
Chwalęcice ul. Lipowa 38

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 gminnych osób
prawnych, w tym przedsiębiorstw.
W skład mienia Gminy na 31.12.2019 roku wchodziło 403,65 ha gruntów. Z tego powierzchnia 3,61 ha
znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, 3,86 ha w użytkowaniu sołectw, 0,66 ha
w użyczeniu jednostkom OSP, 6,88 ha w użyczeniu klubom sportowym, 0,03 ha w użyczeniu Gminnej
Biblioteki Publicznej, 0,13 ha w użyczeniu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, 6,18 ha wydzierżawiono dla
PWiK, 0,12 ha w użyczeniu PWiK. Grunty o powierzchni 4,28 ha przekazano w trwały zarząd lub
użytkowanie placówkom oświatowym.
Tabela nr III.18. Majątek Gminy Kłodawa (wartość brutto)
Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2019r.

Stan na 31.12.2019r.

Budynki i budowle

18 805 215,15 zł

19 014 220,80 zł

Urządzenia komunalne
Grunty

6 491 297,21 zł
50 178 355,92 zł

7 058 512,07 zł
50 153 455,92 zł

Drogi

28 903 780,64 zł

35 754 078,93 zł
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Udziały Gminy w spółce PWiK w Gorzowie Wlkp.
Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku
Technologicznym
Środki trwałe w budowie

19 904 000,00 zł

21 987 500,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 555 828,83 zł

10 061 228,96 zł

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów komunalnych Gminy Kłodawa posiadają drogi oraz
grunty orne o łącznej powierzchni ponad 260 ha. W 2019r. sprzedano łącznie z zasobu Gminy Kłodawa
grunty o wielkości 0,7095 ha. Natomiast nabyto lub przejęto z mocy prawa na cele publiczne łącznie
4,3312 ha gruntów, głównie pod budowę żłobka i przedszkola oraz pod drogi.
Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowanie wieczystego gruntów przeznaczonych na cele
mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. 22 nieruchomości podlegały temu
przekształceniu.
Gmina Kłodawa posiada udziały w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym, którego celem działania jest
współpraca z jak najliczniejszą grupą przedsiębiorstw, rozwój współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami. Idea Parku Naukowo-Przemysłowego w
Gorzowie Wlkp. wynika z rozpoznanych potrzeb przemysłu, inteligentnych specjalizacji regionu oraz
prognozy rozwoju gospodarki miasta i Aglomeracji Gorzowskiej. Przedsięwzięcie to wpisane jest do
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Interesariusze budowy Parku wypracowali jego
formułę, opierającą się na dwóch komplementarnych obszarach: badawczo-wdrożeniowym oraz
edukacji zawodowej.
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CZĘŚĆ IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK,
PROGRAMÓW I STRATEGII
4.1. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY KŁODAWA
Rada Gminy Kłodawa w 2016r. uchwałą nr XX/152/16 z dnia 14.09.2016r. przyjęła Strategię
zrównoważonego rozwoju Gminy Kłodawa – aktualizacja na lata 2016-2025. Dokument ten jest
podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą, określającą wizję i strategiczne
kierunki rozwoju samorządu gminnego. W pracy włodarzy Gminy Kłodawa najistotniejsza jest realizacja
zasad zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw, prowadzącego w konsekwencji
do poprawy jakości życia mieszkańców i szeroko rozumianego rozwoju lokalnego.
Dla Gminy Kłodawa w przedmiotowym dokumencie przyjęto następującą wizję jej zrównoważonego
rozwoju: Gmina atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie, zasobna ekonomicznie dzięki: bogatemu
dziedzictwu kulturowemu, zmodernizowanej infrastrukturze technicznej oraz turystyce, wykształconym
mieszkańcom i ich przedsiębiorczości; przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości.
MISJA GMINY KŁODAWA: tworzenie przez władze samorządowe oraz inne
zaangażowane podmioty warunków zrównoważonego rozwoju Gminy Kłodawa
z poszanowaniem środowiska naturalnego, w celu poprawy poziomu życia
mieszkańców, poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczo – kulturowego,
gospodarczego i zaangażowania społeczności lokalnej
Strategia zawiera zestawienie celów oraz przedsięwzięć charakteryzujących się zróżnicowanym
znaczeniem w osiąganiu docelowej wizji rozwoju Gminy. Jednocześnie mało realne w praktyce jest
wdrożenie wszystkich planowanych działań równocześnie. W pierwszym rzędzie należy skoncentrować
się na realizacji takich zadań, które z punktu widzenia zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców
Gminy Kłodawa mają priorytetowe znaczenie.
Najważniejsze kierunki działań, to zbudowanie konkurencyjnej gospodarki, wzmocnienie potencjału
rozwojowego społeczności lokalnej oraz uksztaltowanie ładu przestrzennego i zachowanie środowiska
przyrodniczo–kulturowego.
W 2019r. obowiązywał ponadto Program Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2018-2027, który oparty jest
na uwarunkowaniach wynikających z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Wyniki finansowe oraz ilościowe realizacji poszczególnych priorytetów będą możliwe do określenia
dopiero w kolejnych latach, po zakończeniu ich realizacji.
Poniższe zestawienie zawiera w układzie tabelarycznym informację dotyczącą realizacji w 2019r. celów
strategicznych i operacyjnych, ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju.
Tabela IV.1. Realizacja strategii rozwoju
Cel strategiczny

Zbudowanie
konkurencyjnej
gospodarki

Cel operacyjny

Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości

Informacja o realizacji głównych zadań w 2019r.
Gmina uczestniczy w wydarzeniach mających na celu promocję
zarówno lokalną, jak i ponadregionalną. Bierze udział w cyklicznym
wydarzeniu o nazwie „Lubuskie tour”. Współpracuje z PTTK, ze
Stowarzyszeniem „Kraina Szlaków Turystycznych (np. wspólne
publikacje, kalendarze itp.), Stowarzyszeniem LGR „Pojezierze
Dobiegniewskie”. Gmina posiada filmy promocyjne, zrealizowane
m.in. przez ZIT Gorzów. Nasze materiały są zawarte w ich publikacjach. Takie podejście pozwala trafiać do szerokiego grona odbiorów
poprzez daleki zasięg terytorialny dystrybucji tych treści. W ramach
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Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gorzów zakupiono szereg
materiałów promocyjnych niezbędnych do udziału w targach (banery,
ścianka, gadżety reklamowe, roll-up). Gmina z własnych środków
wydaje biuletyn „Kłodawskie Wieści”, ale tez wydała publikacje na
temat terenów inwestycyjnych. Na bieżąco prowadzona jest strona
internetowa oraz tzw. funpage. Z własnych środków kupowane są
materiały dedykowane (z odpowiednim oznakowaniem), które
kolportowane są podczas imprez gminnych. Stale poszerzana jest
współpraca w ramach MOF Gorzów odnośnie terenów
inwestycyjnych. Od 2014r. obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Wielofunkcyjny rozwój
terenów wiejskich

Rozwój turystyki
i rekreacji

Rozwój kapitału
ludzkiego

Wzmocnienie
potencjału
rozwojowego
społeczności lokalnej

Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego

Rozwój usług
społecznych

Kształtowanie ładu
przestrzennego
Ukształtowanie ładu
przestrzennego oraz
zachowanie
środowiska
przyrodniczokulturowego

Samorząd od wielu lat współpracuje z Lubuskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz ARiMR. Samorząd udziela
wsparcia lokalnym producentom rolnym m.in., w postaci umorzenia
podatku rolnego.
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 infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna (w tym.m.in.: budowa nowych placów zabaw i siłowni
zewnętrznych, budowa ścieżki rowerowej Kłodawa-Wojcieszyce –
DK22).
W ramach realizacji celu w 2018r. w budżecie zabezpieczono środki na
podnoszenie 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 toalet 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.
W 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie
gminy Funduszu Sołeckiego (środki finansowe wyodrębnione
w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na
wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia).
Ponadto udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy dla
organizacji NGO w ramach upowszechniania kultury i sportu na terenie
gminy. Doposażone zostały jednostki OSP działające na terenie gminy.
W Różankach uruchomiono placówkę "Klub Senior+". Nowo
utworzonym Kołom Gospodyń Wiejskich udzielono wsparcia
pozafinansowego w formie udostępnienia pomieszczeń.
GOPS w Kłodawie realizował projekt "Czas na zmiany - skuteczna
pomoc społeczna w Kłodawie". W Urzędzie Gminy wprowadzono
możliwość płatności kartą.
Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa oraz ocena aktualności
planów zagospodarowania przestrzennego pozwoliła na podjęcie
kolejnych prac planistycznych. Gmina zakupiła teren, na których
zlokalizowane będzie przedszkole w Kłodawie. Dokonywano też
wykupów gruntu pod budowę ścieżek rowerowych czy żłobka.

Rozwój infrastruktury
technicznej

Wydatki inwestycyjne w 2019r. ukształtowały się na wysokim
poziomie aż 14 mln zł (ponad 28% budżetu gminy).

Ochrona zasobów
przyrodniczych,
kulturowych i
krajobrazowych

Przeprowadzono akcje edukacyjne związane z ochroną środowiska,
w tym m.in.. "Sprzątanie Świata". Rada Gminy podjęła uchwałę
pozwalającą na dofinansowanie wymiany „kopciuchów” na bardziej
ekologiczne źródła ciepła. Znacznej poprawie uległa estetyka terenów
gminnych, szczególnie w centralnych miejscach poszczególnych
sołectw - aranżacje terenów zielonych.

4.2. POLITYKA PRZESTRZENNA
Z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.
1945) wynika władztwo planistyczne Gminy. Podstawowymi dokumentami określającymi politykę
przestrzenną gminy Kłodawa są: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłodawa zatwierdzone uchwałą Rady Gminy nr XXIX/228/13 z dnia 12.06.2013r. oraz Strategia
30

zrównoważonego rozwoju Gminy Kłodawa – aktualizacja na lata 2016-2025. Opracowania te
kompleksowo określają cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania gminy.
Kierunki kształtowania ładu funkcjonalno–przestrzennego 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. Konsekwencją dokonanej analizy było przystąpienie do opracowania zmiany studium w 2019
roku.
Kierunki wyznaczone w studium, znajdują swoje odzwierciedlenie w planach zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie Gminy Kłodawa obowiązują 52 plany zagospodarowania przestrzennego
obejmujące swoją powierzchnią około 8923,00 ha tj. 38% powierzchni gminy, z tego jeden plan
(stanowiący zmianę planów obowiązujących) został opracowany dla terenu w obrębach ewidencyjnych
Santocko, Mironice i Kłodawa, którego przedmiotem opracowania jest wprowadzenie funkcji związanej
z przebiegiem i obsługą infrastruktury technicznej w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia (DN 300
relacji Witnica – Gorzów Wielkopolski – Kłodawa) oraz towarzyszących mu obiektów pomocniczych,
został uchwalony w 2019 roku.
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 obrębów Kłodawa i Wojcieszyce
➢ 1 - przebiegu gazociągu w/c (DN 300 relacji Witnica – Gorzów Wielkopolski – Kłodawa) na
terenie obrębów Santocko, Mironice i Kłodawa.
Nie została jeszcze zakończona procedura planistyczna związana z opracowaniem planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kłodawa.
Na terenach nie objętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dopuszcza wydawanie decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy.
W roku 2019 zostało wydanych około 130 takich decyzji oraz 27 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. W większości decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły budowy budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, a jedynie 5 dotyczyło budowy obiektów usługowych.

4.3. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Zapewnienie opieki nad zabytkami przez lokalne władze ma odmienny charakter od działań
podejmowanych przez indywidualnych właścicieli zabytków. To na właścicielu ciąży obowiązek dbania
o utrzymanie obiektów zabytkowych w jak najlepszym stanie. Według ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami podstawową rolę w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym na danym terenie
odgrywają gminy. Ze względu na prawny obowiązek ochrony wartości społecznie ważnych, Gmina
Kłodawa, posiadając instrumenty prawne umożliwiające budowanie i poszerzanie świadomości
społecznej w zakresie ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, w 2019r. kontynuowała
prace zmierzające do opracowania projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (GPONZ).
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4.4. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa opracowany został w 2015 roku i przyjęty uchwałą
nr XV/115/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23.03.2016r. (aktualizacje uchwały nr: XVII/134/16 oraz nr
XXVIII/221/17). Dla opracowania uzyskano pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie
Wlkp. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa oraz zaproponowane aktualizacje zostały
pozytywnie zaopiniowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Perspektywę obowiązywania dokumentu ustalono do roku 2020. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Kłodawa (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla gminy w zakresie
działań w takich obszarach jak: transport prywatny, publiczny transport niskoemisyjny, oświetlenie
uliczne, budownictwo publiczne, budownictwa mieszkalnego, zwiększenie efektywności energetycznej
oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dokument oraz wyznaczone w nim cele, a także zadania
do realizacji obejmują teren należący administracyjnie do gminy Kłodawa. W ujęciu lokalnym zadaniem
PGN jest uporządkowanie i organizacja działań sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń,
dokonanie oceny sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych, wraz ze wskazaniem tendencji
rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości.
Ponadto celem opracowania jest analiza możliwych do podjęcia działań, których realizacja będzie
prowadzić do zmian struktury użytkowanych nośników energetycznych, a także zmniejszenia zużycia
energii, co doprowadzić ma do stopniowego obniżania emisji CO2 na terenie gminy Kłodawa. Opisany
cel jest zbieżny z aktualną polityką energetyczną i ekologiczną gminy Kłodawa oraz jest wynikiem
dotychczasowych działań władz samorządowych.
Dzięki uchwaleniu PGN gmina Kłodawa ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie szeregu działań
ujętych w planie w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Poniższa tabela przedstawia analizę stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/zadań ujętych
w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa.
Tabela nr IV.2. Realizacja w 2019r. kluczowych zadań określonych w PGN
L.p.

Nazwa zadania zrealizowanego w 2019r.
i wymienionego w PGN

Sektor: budynki użyteczności publicznej
1
Mała infrastruktura
2
Planowanie przestrzenne skierowane na
gospodarkę niskoemisyjną
Sektor: budynki mieszkalne
3
System edukacji społeczeństwa i promocji
efektywności energetycznej, odnawialnych
źródeł energii, ekologicznego trybu życia
- dotacje na wymianę piecy
Sektor: oświetlenie uliczne
4
Wykonanie oświetlenia wzdłuż dróg
gminnych na terenie całej gminy oraz
modernizacja istniejących punktów
oświetleniowych
Sektor: transport
5
Budowa ścieżek rowerowych
6
Wykonanie nakładek asfaltowych na
drogach gminnych
7
Budowa dróg i infrastruktury technicznej

Realizator

Termin realizacji
wg. PGN

Gmina Kłodawa
Gmina Kłodawa

Lata 2015-2020
Lata 2015-2020

Wsparcie gminne

Lata 2015-2020

Gmina Kłodawa

Lata 2015-2020

Gmina Kłodawa
Gmina Kłodawa

Lata 2016-2020
Lata 2015-2020

Gmina Kłodawa

Lata 2017-2020

32

4.5. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem
własnym gminy, nałożonym ustawą z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Samorząd na koniec 2019r. dysponował
łącznie 23 lokalami mieszkaniowymi, w tym 10 w budynkach stanowiących własność gminy, 9
w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz 4 w budynkach tzw. „małych wspólnot” (do 7 mieszkań).
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019-2023
został przyjęty uchwałą nr VIII/62/19 Rady Gminy Kłodawa.
Stan techniczny lokalowego zasobu gminy jest zróżnicowany i uzależniony głównie od wieku
budynków, w których zlokalizowane są poszczególne mieszkania. Ponad 56% lokali znajduje się
w średnim stanie technicznym (wymagane bieżące naprawy poszczególnych elementów w najbliższych
10-ciu latach). Dwa lokale znajdują się w budynkach po kapitalnym remoncie. W kolejnych 5 lokalach
należy wykonać drobne naprawy (stan dobry). Trzy lokale wymagają gruntownych prac remontowych.
W 2019r. na remonty mieszkań gminnych przeznaczono 36,5 tys. zł. Według danych z ewidencji ludności
na koniec 2019r. w lokalach wchodzących w skład zasobu gminy zameldowanych było łącznie 95 osoby,
w tym 38 osób w lokalach socjalnych. Stan zadłużenia w opłatach za czynsz w lokalach mieszkaniowych
gminy na 31.12.2019r. wynosił ponad 101 tys. zł. Wśród mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych
tylko 12 rodzin (na 23 rodziny) nie zalega z opłatami za czynsz. Jedenaście rodzin zalega z uiszczaniem
opłat za czynsz. Jedna z rodzin posiada zadłużenie na poziomie ponad 33 tys. zł. Najemca ten zalega
z opłatami za czynsz od blisko 10 lat.

4.6. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do zadań własnych gminy należy m.in. zapobieganie bezdomności
zwierząt. Wypełniając ustawowy obowiązek Rada Gminy Kłodawa w 2019r. przyjęła Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa.
Dokument ten zawiera wskazanie 8 głównych zadań przewidzianych do realizacji, a mianowicie:
•
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 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 gospodarskich,
•
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie w 2019r. wyniosły 46.789 zł. Nastąpił
wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego (ponad 38 tys. zł w 2018r.).

Koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2019r.
wyniosły ponad 46,7 tys. zł
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Tabela IV.4. Wybrane dane dot. realizacji programu w 2019r.

Działanie - wyszczególnienie

Ilość zwierząt objętych Ilość zwierząt objętych
działaniem
działaniem
w 2018r.
w 2019r.

Sterylizacja, kastracja, leczenie, umieszczenie
w schronisku bezdomnych psów

31

23

Sterylizacja, aborcja, leczenie wolnożyjących kotów
Inne działania: kastracja, leczenie, interwencje dot. pozostałych
zwierząt

21

25

30

47

Dokarmianie wolnożyjących kotów

50

65

4.7. PROGRAM USUWANIA AZBESTU
Gmina Kłodawa podejmuje się usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków należących do
osób fizycznych zamieszkujących teren gminy, uzyskując dofinansowanie z Programu priorytetowego
NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
W ramach tego programu pokryta została znaczna kosztów demontażu szkodliwych wyrobów. W 2019r.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uruchomił
program dopiero w czerwcu. Graniczny termin zakończenia zadania został wyznaczony 16 września
2019r. a złożenia wniosku o dofinansowanie opartego o dane rzeczywiste do 30.09.2019r.

W 2019r. z 22 nieruchomości na terenie gminy usunięto wyroby zawierające
szkodliwy dla zdrowia azbest
Ostatecznie w 2019r. zebrano 34,13 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszty realizacji programu
wyniosły 28.229,37 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie: 23.891,00 zł.

4.8. PROGRAM REWITALIZACJI GMINY
Przyjęty uchwałą nr XXIX/226/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 12 lipca 2017r. program został
przygotowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zawartych
w opracowaniu Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Jego
głównym celem jest wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych dzięki zwiększeniu udziału
mieszkańców w życiu społecznym.
Obszar zdegradowany to taki, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli koncentrację
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej
z następujących sfer: przestrzenno-funkcjonalnej i infrastrukturalnej. Mając na uwadze konieczność
rzeczywistego wyznaczenia obszarów koncentracji negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy
Kłodawa, przeprowadzono badania, które pozwoliły dokonać kwalifikacji poszczególnych jednostek
administracyjnych, ze względu na występowanie wyżej wymienionych problemów.
Rozwój infrastruktury służącej celom społecznym 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
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społecznej i rozwoju mieszkańców oraz zapobieganie patologiom oraz wykluczeniu społecznemu
realizowane przede wszystkim przez projekty „miękkie”, to kierunki działań najistotniejsze z punktu
widzenia celów rewitalizacji. Działania planowane do realizacji w ramach określonych celów pozwolą na
poprawę w zdiagnozowanych obszarach problemowych.
W roku 2019 zakończyliśmy realizację zadania pn. Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie
nowej funkcji terenom przy Jeziorze Kłodawskim współfinansowanego ze środków EFRR w ramach
Programu Lubuskie 2020, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2
Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Nad jeziorem Kłodawskim powstało piękne
miejsce do rekreacji dla naszych Mieszkańców.

4.9. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
Program współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pożytku publicznego został uchwalony uchwałą nr
II/7/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018r. zgodnie z art. 5 a pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt Programu opracowany w oparciu
o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy oraz zgłoszone wnioski i uwagi był konsultowany
z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami. Do zaproponowanego projektu nie
wniesiono uwag.
Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi. Program szczegółowo określa formy możliwej współpracy Gminy
Kłodawa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca administracji
publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się w dwóch
równoważnych płaszczyznach: w formie finansowej i pozafinansowej.
Współpraca Gminy Kłodawa z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art.4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności ustawowych
zadań gminy realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Kłodawa.
W ramach finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, poza otwartym konkursem ofert gmina angażuje środki budżetowe w organizację ważnych
wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w ramach ich współorganizowania.
Na realizację zadań publicznych w 2019 roku przeznaczono łącznie 111.000 zł (91.180zł w 2018r.), które
wykorzystano na realizację następujących zadań:
Tabela IV.6. Zadania realizowane w 2019r.
Nazwa oferenta
Wielosekcyjny Klub Sportowy „RÓŻA”
Różanki
Uczniowski Klub Sportowy „Chemik
Sport Akademia” Gorzów Wlkp.

Kwota dotacji
31 000 zł
8 000 zł

KS AZS AJP Gorzów Wlkp.
Klub Piłkarski Progres SHR Wojcieszyce
Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp.
GZSN „START”
RKS „Rybakowo”
LUKS „Junior” Różanki

2 000 zł
15 000 zł
6 000 zł
500 zł
10 000 zł
6 000 zł

GKP Kłodawa

21 500 zł

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

2 000 zł

Tytuł zadania
Zajęcia i przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych organizowane przez WKS Róża Różanki
Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: „Szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej kluczem do
upowszechniania
postaw
sportowych,
społecznych
i zdrowotnych”
Realizacja programu „Nauka, Sport, Przyszłość”
Udział w rozgrywkach seniorów A klasy
Szkolenie dzieci w piłce nożnej
SZAT-MACH turniej szachowy dla dzieci
Działalność RKS Rybakowo w 2019r.
Zajęcia treningowe i turnieje dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Kłodawa
Popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród
mieszkańców gminy Kłodawa
Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Gminy
Kłodawa
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Tabela IV.7. Małe granty 2019
Nazwa oferenta

Kwota dotacji

Tytuł zadania

JKS „Robir” Chwalęcice
Stowarzyszenie Klub 96 MC Poland
GKP Kłodawa
KS „Active Life”
JKS „Robir” Chwalęcice

1 000 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
1 000 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Festyn Dzień Dziecka
Święto piłki nożnej w Kłodawie- pięciolecie zespołu GKP Kłodawa
ZL MTB Finał 2019
Zawody jeździeckie o Puchar Wójta Gminy Kłodawa

Współpraca z lokalnie działającymi stowarzyszeniami polega również na udzielaniu pomocy merytorycznej przy
aplikowaniu o środki zewnętrzne, prawidłowej realizacji zadania oraz rozliczeniu wykonanych projektów.

4.10. POLITYKA ZDROWOTNA
Do zadań własnych gminy należą m.in. zadania w zakresie ochrony zdrowia. W 2019r. realizowana była
szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, w odniesieniu do celów operacyjnych i zadań ujętych
w Narodowym Programie Zdrowia.
Tabela IV.8. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia w 2019 r.
Wyszczególnienie (nazwa zadnia/program)
„Rosnę zdrowo”
"Zdrowy Przedszkolak”
"Dzień profilaktyki i promocji zdrowia”
"Dzień zdrowego śniadania”
"Jesteśmy bezpieczni”
"Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”
"Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”
„Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii”
„Krajowy Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych”
„Kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji
do dbania o zdrowie”
„Nie palę, nie piję, zdrowo żyję”

Podmiot realizujący zadanie

Liczba osób
objętych
zadaniem

Publiczne Przedszkole w Kłodawie

117

Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem
Zamiejscowym w Różankach
Szkoła Podstawowa w Kłodawie

125
468

Szkoła Podstawowa w Różankach
Publiczne Przedszkole w Kłodawie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
Szkoła Podstawowa w Różankach

250
117
6
100
650
120
250

Szkoła Podstawowa w Różankach

180

„Profilaktyka Problemu Alkoholowego”

Szkoła Podstawowa w Kłodawie

468

„Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych”

Szkoła Podstawowa w Kłodawie

327

Program szkolnej edukacji antynikotynowej
„Nie pal przy mnie proszę”
Program szkole edukacji antynikotynowej
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
„Przemoc w rodzinie związana z problemami
alkoholowymi”
„Przynależność do Sieci Przedszkoli Promujących
Zdrowie”

Szkoła Podstawowa w Kłodawie
Szkoła Podstawowa w Kłodawie
Szkoła Podstawowa w Kłodawie

141
327
180

Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem
Zamiejscowym w Różankach

145

Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem
Zamiejscowym w Różankach

9

Szkoła Podstawowa w Różankach

180

Udział dzieci w spotkaniach z strażakami z
Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP

Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem
Zamiejscowym w Różankach

125

Udział dzieci w szkoleniach z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz opatrywania ran

Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem
Zamiejscowym w Różankach

125

Szkoła Podstawowa w Kłodawie

117

„Szkolenie kadry pedagogicznej”
„Środki psychotropowe – pogadanka”

„Zdrowo jemy”
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4.11. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Tabela.V.10. Główne działania GKRPA w 2019r.
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.

Dane dotyczące roku 2019:
• Ilość osób wobec, których toczy się postępowanie 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.

4.12. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Uchwałą Nr XI/90/2015 z dnia 18 listopada 2015r. Rada Gminy Kłodawa ustanowiła Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa. (SRPS). Opracowana Strategia wspiera
mieszkańców gminy w przezwyciężaniu problemów społecznych. Dokonano w niej przejścia od modelu
pomocy, którego zasadniczym zadaniem było udzielanie wsparcia materialnego, do modelu
nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się
z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów.
W dokumencie opisano cztery główne cele strategiczne, do których należą:
I. Pomoc rodzinom i środowiskom dotkniętym problemem bezrobocia,
II. Pomoc osobom niepełnosprawnym,
III. Pomoc rodzinom, w których występują problemy bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
IV. Pomoc rodzinom dotkniętym problemami uzależnień.
Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej ukierunkowana jest na rozszerzenie
i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
zajmującymi się pomocą społeczną w gminie i w powiecie gorzowskim oraz z instytucjami działającymi
w szerszym obszarze polityki społecznej, jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo.
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4.13. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017-2020 dla Gminy Kłodawa został przyjęty w grudniu 2016r. uchwalą Nr XXIII/13816 Rady Gminy
Kłodawa. Naczelnym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy 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 są osiągane przez:
• wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
• zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy (psychologicznej, prawnej, terapeutycznej,
socjalnej) dla ofiar przemocy w rodzinie);
• zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy;
• zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
• zwiększenie skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania
przemocy.
W ciągu 2019r. Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
realizował procedurę ochrony ofiar przemocy domowej Niebieskie Karty, w ramach której na spotkania
grup roboczych zaproszono 16 osób pokrzywdzonych oraz wezwano podejrzanych o stosowanie
przemocy wobec osób najbliższych. W 2019r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 formularzy
Niebieskie Karty oraz kontynuowano 9 procedur z roku 2018. Łącznie odbyło się 6 spotkań grup
roboczych, powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny do pracy z konkretnymi rodzinami dotkniętymi
problemem przemocy domowej.

4.14. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
Uchwałą Nr XL/289/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 kwietnia 2018r. przyjęto Gminny Program
Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2018-2020, którego koordynowanie powierzono
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodawie. Adresatami Programu są rodziny, które
przeżywają trudności w należytym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej.
Głównymi zadaniami gminy z zakresu wspierania rodziny są:
• opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
• zatrudnienie asystentów rodziny i tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez
asystentów rodziny;
• tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
• finansowanie: kosztów szkoleń dla rodzin wpierających, podnoszenia kwalifikacji przez
asystentów rodziny, związanych z udzielaniem pomocy o której mowa w art.29 ust.2 ustawy
o pomocy społecznej, ponoszonych przez rodziny wspierające, współfinansowania pobytu
dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku predykcyjnym, prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z rodziny
zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczej zamieszkałego na terenie gminy.
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Tabela.IV.11. Typ rodzin objętych programem, wychowujących małoletnie dzieci
ze względu na liczbę osób w rodzinie w roku 2019
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Rodziny z dziećmi ogółem,
w tym o liczbie dzieci:
1
2
3
4
5

98

366

34
33
24
4
1

84
126
115
24
1

6
7

2
0

16
0

4.15. WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
Wieloletni Program Osłonowy w zakresie dożywiania został przyjęty został już w 2014r. oraz zmieniony
w grudniu 2018r. uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr II/12/18. Ma on na celu ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, a tym samym wsparcie wpływu na:
- poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
- poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizował Wieloletni Program Posiłek
w szkole i w domu. W ramach niego realizowano działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie
dożywiania w formie:
➢ posiłku (dzieciom do 7 r.ż., uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom
znajdującym się w sytuacjach wymienionych w ustawie o pomocy społecznej)
➢ świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
W ramach programu dofinansowaniem posiłków dla dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych
objętych zostało 105 dzieci i młodzieży. Wydatkowano na ten cel 81 654 zł.
Rada Gminy Kłodawa podjęła dnia 7 grudnia 2018r. uchwałę Nr II/10/18 o podwyższeniu kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku
życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Umożliwiło to objęcie 16 dzieci
bezpłatnymi posiłkami w szkołach i przedszkolach. Wydatkowano na ten cel 18.477 zł. Ponadto
w ramach programu przyznano 1181 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 128.347 zł.

4.16. DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie (GOPS) jest budżetową jednostką
organizacyjną gminy, która wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb życiowych oraz przezwyciężenia trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie objął pomocą 753 osoby. Natomiast ze
świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 298 rodzin, łącznia 614 osób samotnie gospodarujących
i w rodzinie, co stanowi 9,1% ogółu mieszkańców gminy Kłodawa. Na realizację zadań z zakresu: pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, karty dużej rodziny, świadczeń
wychowawczych, działalności asystenta rodziny, działalności zespołu interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano łączną kwotę 13.230.565 zł.
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Wsparcie finansowe udzielane były w postaci: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków
celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków celowych na zakup żywności, usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych, dowozów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, odpłatność za
pobyt w DPS, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, składek zdrowotnych, świadczeń
rodzinnych, świadczenia wychowawczego, Świadczenia „Dobry Start".
Ponadto GOPS pokrył wydatki związane z przebywaniem 15 dzieci w rodzinach zastępczych oraz
9 dzieci w palcówkach opiekuńczo- wychowawczych, na łączną kwotę 109.182,52 zł.

W 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem w postaci
świadczeń z pomocy społecznej 614 osób
Łączna kwota uzyskanych świadczeń z pomocy społecznej wynosi 2.340.992 zł
Tabela.IV.12. Powody przyznania pomocy w roku 2019
Powody przyznawania pomocy

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinie
5
99
106
207
139

Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba

5
25
51
119
91

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Bezradność w sprawach opiekuńczo--wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – rodzina niepełna
Bezradność w sprawach opiekuńczo--wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – rodzina wielodzietna
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

31

95

21

58

4

21

6
0
2

8
0
2

Przemoc w rodzinie
Sytuacja kryzysowa
Trudności w integracji osób, które otrzymały w RP status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą
Ubóstwo
Zdarzenie losowe

1
3
0

2
3
0

94
1

198
1

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 Gminie z zakresu
administracji rządowej realizowane przez gminę. Wśród zadań własnych zasiłki: stałe, okresowe,
dożywianie oraz wynagrodzenie asystenta rodziny dofinansowane są z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Ponadto w roku 2019 wypłacono 44 zasiłki celowe na pokrycie skutków klęski
żywiołowej w związku z nawałnicami, jakie przeszły nad gminą Kłodawa. Środki w wysokości 114 106 zł
zostały wypłacone ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
Tabela IV.13 Świadczenia w ramach zadań 2019
Wyszczególnienie
Zasiłki stałe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki okresowe

Liczba
osób
66
57
132

Kwota
w zł
290.578
25.068
180.646
40

Zasiłki celowe
Zasiłki celowe specjalne
Zasiłki celowe na pokrycie
skutków klęski żywiołowej
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Zasiłek celowy na zakup żywności
w ramach programu
Posiłki w szkole
kryterium 150%
kryterium 200%
Odpłatność za pobyt w DPS
Odpłatność za pobyt w pieczy
zastępczej
Dodatki mieszkaniowe
Prace społeczno- użyteczne

74
153
44

20.090
37.977
114.106

37
403

216.054
128.347

105
16
9
15

81.654
18.477
190.958
109.183

11
7

19.938
4.095

Tabela IV.14. Realizacja zadań zleconych w latach 2018- 2019
Rok 2018
Wyszczególnienie

Liczba
osób

Rok 2019

Kwota

39

124 732 zł

Dodatki energetyczne

12

1 194 zł

Zasiłki rodzinne

560

Świadczenia wychowawcze

746

Świadczenie "Dobry Start" (tzw. 300+)

850

Składki od zasiłków rodzinnych

Liczba
osób

Kwota

44

177.425 zł

9

1.013 zł

2 197 757 zł

538

2.649.786 zł

5 429 634 zł

1766

7.766.119 zł

363 150 zł

1249

374.100 zł

▪ Rodzinom przeżywającym różnorodne trudności w wypełniani funkcji opiekuńczo-wychowawczej
udzielane jest wsparcie w postaci usługi asystenta rodziny, poradnictwa rodzinnego, terapii i mediacji.
Ponadto rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne oferowana jest pomoc w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych. W roku 2019 w formie asystentury rodzinnej objętych było
łącznie 17 rodzin (ale nie równocześnie), którym pomagał 1 asystent rodziny.
▪ 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 roku 2019 ukształtowały się na poziomie 109.183 zł.
▪ GOPS zabezpiecza osobom schorowanym pomoc w formie zapewnienia pobytu w domu pomocy
społecznej. 9 osób z tereny gminy Kłodawa w 2019r. przebywało w placówkach zapewniających
całodobową opiekę w: Rokitnie, Dobiegniewie, Turski, Baćkowicach, Kamieniu Wielkim oraz Gorzowie
Wlkp. Do końca roku wydatkowano na ten cel 190.958 zł.
▪ Prace społecznie użyteczne to program reintegracji społeczno-zawodowej, skierowany do osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku i realizowany w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. Czas
pracy w ciągu tygodnia nie może przekroczyć 10 godzin. GOPS wskazuje i rekrutuje osoby do tego typu
prac, które są kierowane do Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. GOPS wpłaca również wynagrodzenia dla
osób reintegrowanych. W roku 2019 reintegrowano społecznie 7 osób na wynagrodzenia których
przeznaczono 4.095 zł.
▪ W 2019r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował grupie 49
niepełnosprawnych mieszkańców gminy wrześniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Gościmia.
Uzyskano wsparcie na kwotę 11.420 zł.
▪ Do zadań Ośrodka należy zapewnienie pomocy osobom bezdomnym zwłaszcza w trudnym czasie
zimowym. Poprzez umowy zawarte z placówkami schroniska (Dom Wspólnoty "Barka" w Drezdenku)
i noclegowniami (prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Alberta w Gorzowie
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Wlkp.) W roku 2019 ze wsparcia w postaci miejsca do spania, umycia się, ciepłego posiłku i terapii
skorzystało 4 mieszkańców z terenu gminy.
▪ Świadczenie wychowawcze 500+ to regularne wsparcie przeznaczone dla rodziców i opiekunów
wychowujących dzieci. W roku 2019 weszły w życie zmiany w postaci zniesienia kryterium
dochodowego, dzięki czemu ze wsparcia korzystało 1.766 dzieci na które przysługuje świadczenie. GOPS
wypłacił 15.583 świadczeń na łączną kwotę 7.766.119 zł.
▪ Zasiłki rodzinne są podstawową formą wsparcia rodzin. W skład katalogu świadczeń wchodzą: zasiłek
rodzinny oraz dodatki, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
świadczenie rodzicielskie. W 2019r. wydatkowano 2.266.998 zł na zasiłki rodzinne dla 538
świadczeniobiorców.
▪ Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia prze
dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia (w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących
się orzeczeniem o niepełnosprawności - 24 roku życia). W 2019r. wypłacono 374.100 zł na świadczenie
Dobry Start dla blisko 890 świadczeniobiorców.
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V. OŚWIATA, KULTURA, SPORT I REKREACJA
OŚWIATA
Sposób realizacji zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego określają trzy
najważniejsze akty prawne zawierające zadania i kompetencje organu prowadzącego. Są to: Prawo
oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawa o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady Gminy Kłodawa.
W gminie Kłodawa na system placówek oświatowych składają się: dwa gminne przedszkola oraz dwie
gminne szkoły podstawowe:
• Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” w Kłodawie,
• Publiczne Przedszkole „Wesoła Gromada” w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach,
• Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie,
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Różankach.
W roku szkolnym 2018/2019 (31.XII.2019) do przedszkola w Kłodawie uczęszczało 125 dzieci w 5
oddziałach (2 „O” i 3 oddziały dzieci młodszych), do przedszkola w Wojcieszycach z oddziałami
w Różankach uczęszczało 125 dzieci w 5 oddziałach (2 „0” i 3 oddziały dzieci młodszych) – łącznie 250
dzieci w 10 oddziałach. Do szkoły podstawowej w Kłodawie uczęszczało 467 uczniów w 21 oddziałach,
natomiast do szkoły w Różanki uczęszczało 199 uczniów w 11 oddziałach.
Realizacja wydatków budżetowych w dziale 801 oświata i wychowanie na koniec 2019r. ukształtowała
się na poziomie 11 mln 580 tys. 296 zł.
Tabela V.1. Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych klasach SP w roku szkolnym 2018/2019
(stan na 31.XII.2019)
Klasa
1

Liczba oddziałów
SP Kłodawa
SP Różanki
2
1

Liczba uczniów
SP Kłodawa
SP Różanki
40
20

2

3

2

62

27

3

2

1

41

24

4

2

1

37

12

5

4

2

71

41

6

4

2

67

40

7

2

1

48

20

8

2

1

38

15

Razem

21

11

467

199

Oprócz podstawowych zadań statutowych, placówki realizują dodatkowe zadania, które mają wpływ na
edukację, takie jak: imprezy kulturalne, akcje charytatywne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
konkursy. Placówki pozyskują środki na realizacje różnych zadań, samodzielnie lub za pośrednictwem
gminy np. na program: „Wspierania Zdolności i Talentów” czy „Aktywna tablica”. Szkoły biorą udział
programie e-Twinning, którego celem jest współpraca ze szkołami w Europie. Placówki gminne są
stałymi uczestnikami programów ogólnopolskich: „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Góra
grosza”, „Dzień pluszowego misia”, „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Tydzień Edukacji Globalnej”,
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”. Uczniowie szkół z powodzeniem biorą udział w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty: w roku 2019 jeden uczeń został
laureatem. Wielu uczniów otrzymało stypendium naukowe za wysokie wyniki w nauce. W ubiegłym
roku 92 uczniów pobierało stypendium socjalne (ze środków rządowych), a 110 uczniów otrzymało
stypendium gminne za wyniki w nauce.
W ciągu 2019 r. ze środków budżetowych finansowano dowóz do szkół dla 11 niepełnosprawnych
uczniów – mieszkańców naszej gminy.
Ponadto, dzięki podjęciu przez Radę Gminy Kłodawa uchwały nr XXXIV/259/17, rodzice przedszkolaków
zamieszkałych w naszej gminie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (za czas
pobytu przekraczający ustawowy bezpłatny czyli ponad 5 godzin dziennie). Pobierane są jedynie opłaty
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za wyżywanie dzieci w przedszkolach. Z tej formy wsparcia rodzin w roku szkolnym 2019/2020
skorzystali rodzice 215 dzieci.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach jest organizatorem życia kulturalnospołecznego na terenie Gminy Kłodawa. Na co dzień, przy GOKu działają amatorskie sekcje artystyczne,
wśród których najprężniejszą grupę stanowią zespoły śpiewacze, oraz świetlice gminne prowadzące
stałe zajęcia w dziesięciu sołectwach. GOK jest także organizatorem takich wydarzeń, jak Kłodawska
Majówka, która w roku 2019 okazała się jedną z najbardziej atrakcyjnych imprez w regionie ściągając do
Kłodawy kilka tysięcy osób; Kłodawska Noc Rockowa, która charakteryzuje się odmiennością pod
względem muzycznym stawiając na gatunki takie jak rock, blues, reggae czy nawet heavy metal; Zlot
PRL - mentalna podróż do minionej epoki, parada pojazdów związanych z czasami PRLu oraz liczne
konkursy związane z tematem przewodnim imprezy; Dożynki Gminne, które co roku organizowane są
we współpracy z innym sołectwem - w roku 2019 było to sołectwo Zdroisko; Letni Integracyjny Obóz na
Lipach "Kultura Nie Zna Granic" - polsko-niemieckie spotkanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Kłodawa i Gminy Sellow Land, odbywające się w wakacje nad jeziorem w Lipach; współorganizacja
wydarzeń organizowanych przez sołectwa, polegającą na przygotowywaniu materiałów promocyjnych
(zaproszenia, plakaty), obsłudze technicznej (nagłośnienie), pomoc przy realizacji programu
artystycznego; współpraca z Gminnymi Klubami Seniora, jak również ze stowarzyszeniami i pozostałymi
jednostkami sektora publicznego działającymi na terenie Gminy Kłodawa.
BIBLIOTEKA GMINNA
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 wiejskiej) oraz punkt
biblioteczny w Zdroisku. Księgozbiór liczy 25 tys. pozycji. W 2019 roku zakupiono 1101 woluminów,
w tym ze środków organizatora 835 woluminów na kwotę 17.742 zł, jak również 266 woluminów na
kwotę 5.785 zł z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych”. Pozyskano 35 książek z darów od czytelników oraz WiMBP
w Gorzowie Wlkp. Statutowa działalność tej instytucji skupia się na gromadzeniu, wypożyczaniu książki
oraz dbanie o jakość księgozbioru. Działalność biblioteki to także aktywny udział w życiu kulturalnym
i społecznym gminy. Dyrektor tej instytucji sprawuje także pieczę i służy pomocą działającym na terenie
gminy Klubom Seniora.
W bibliotekach kontynuowano przyjęte formy upowszechniania czytelnictwa. Obie placówki odwiedzały
dzieci z przedszkoli i klas szkół podstawowych z terenu gminy. Dla wyżej wymienionych grup
organizowano lekcje biblioteczne, głośne czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zabawy
edukacyjne, pokazy filmowe. Na potrzeby lekcji bibliotecznych w placówce w Kłodawie często są
wykorzystywane tablety.
DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach w roku 2019 realizowały cele i zadania określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzone były w oparciu o indywidualne potrzeby, zachowania
oraz możliwości, stosownie do predyspozycji wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
poszczególnych uczestników. Uczestnicy WTZ to głównie mieszkańcy gmin: Kłodawa (11), Lubiszyn (9),
Bogdaniec (1) i miasta Gorzowa Wlkp. (9). W roku 2019 w WTZ funkcjonowało 6 grup terapeutycznych.
Do każdej pięcioosobowej grupy dobrani byli uczestnicy o różnych możliwościach, co dawało im szansę
na bardziej wszechstronne oddziaływanie rehabilitacyjne oparte na współpracy. W małej grupie
uczestnicy uczyli się podstawowych form współżycia społecznego, dzielili ustalone między sobą
obowiązki, podejmowali ważne decyzje.
Zadania WTZ w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane były w formie:
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•
terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach,
•
terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjną,
•
zajęć stymulująco – terapeutycznych,
•
zajęć z zakresu samoobsługi i higieny osobistej.
Zajęcia prowadzone były indywidualnie, grupowo, zbiorowo oraz indywidualnie na tle grupy. Stosowano
formy terapeutyczne takie jak: praca, ruch, rozrywka, wsparcie pedagogiczne oraz diagnozy
psychologiczne. Działania w WTZ prowadzone były w wielu kierunkach między innymi: utrzymania,
poszerzania zaradności osobistej oraz samodzielności, rehabilitacji zawodowej jak również rehabilitacji
społecznej.
Uczestnicy warsztatów brali czynny udział w imprezach takich jak : WOŚP, kiermasze prac, bale
i spotkania integracyjne oraz zawody sportowe.
W roku 2019 jedna osoba zrezygnowała z uczestnictwa w WTZ ze względów zdrowotnych, a na jej
miejsce została przyjęta nowa uczestniczka.
W związku z dokonaną przez Radę Programową oceną realizacji indywidualnych programów rehabilitacji
postanowiono o przedłużeniu rehabilitacji ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych
postępów w rehabilitacji społeczno – zawodowej umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji w przypadku wszystkich 30 osób.
Działalność WTZ finansowana jest w 90% ze środków PEFRON oraz w 10% ze środków budżetowych
Powiatu Gorzowskiego.

SPORT I REKREACJA
W Gminie funkcjonują cztery ligowe piłkarskie kluby sportowe: w Różankach „Róża” (klasa okręgowa),
w Wojcieszycach „KP Progres – SHR w Wojcieszycach”, w Kłodawie „Gminny Klub Piłkarski Kłodawa”
(klasa A), w Rybakowie „Rybakowski Klub Sportowy” (klasa B). Ponadto działają też kluby szkolące dzieci
i młodzież: „Junior” w Różankach, Uczniowski Klub Sportowy „Chemik Gorzów” w Chwalęcicach, KP
„Progres” w Wojcieszycach oraz Akademia Piłkarska „Stal Gorzów” w Kłodawie.
Samorząd aktywnie wspiera te kluby w sposób zarówno finansowy (dotacje do działalności,
finansowanie kosztów zużytych mediów) oraz pozafinansowo (bezpłatne udostępnienie boisk
sportowych czy hal sportowych przy szkołach). Wiele przedsięwzięć inwestycyjnych w obiektach
sportowych wykonywanych jest wspólnie z gminą, która najczęściej zakupuje niezbędne materiały
budowlane. Przedstawiciele klubów sportowych zapewniają robociznę. Warto wspomnieć tu również
o wkładzie rodziców najmłodszych sportowców. Takie wspólne inicjatywy są niezwykle cenne.
Na terenie gminy działa ośrodek jeździecki Stajnia „Robir” w Chwalęcicach, korty tenisowe w Kłodawie
i Chwalęcicach. W gminie aktywnie funkcjonują koła wędkarskie i myśliwskie, które organizują zawody
sportowe i współpracują z partnerami z Niemiec. Coraz bardziej popularne stają się rozgrywki w brydża
sportowego oraz tysiąca. Potencjał Jeziora Kłodawskiego wykorzystywany jest przez liczne grupy
sportowe np.: kajakarzy AZS AWF Gorzów Wlkp., piłkarzy wodnych GKPW 59 czy amatorów zimnych
kąpieli z Klubu Morsów Eskimo. Nadmienić należy, iż Gmina wspiera sport osób niepełnosprawnych.
Władze gminy udzielają różnego rodzaju wsparcia tym organizacjom, zarówno w formie dotacji do
działalności organizacji pożytku publicznego, jak również w formie pozafinansowej.
Funkcjonują też wodne bazy rekreacyjne:
- Ośrodek Przywodny w Nierzymiu (baza OSiR z Gorzowa Wlkp.),
- kąpielisko, baza narciarstwa wodnego, wypożyczalnie sprzętu wodnego w Kłodawie,
- kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu wodnego w Lipach, Zdroisku, Santocznie.
Gmina Kłodawa dba o rozwój bazy sportowej, boiska posiadają wszystkie sołectwa. Przy szkołach
w Kłodawie i Różankach zlokalizowane są hale sportowe, z których korzystają nie tylko uczniowie, ale
także dorośli mieszkańcy. Praktycznie we wszystkich miejscowościach w gminie funkcjonują place
zabaw i rekreacji oraz siłownie zewnętrzne.
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VI. PODSUMOWANIE
W 2019 r. gospodarka Gminy Kłodawa nadal dynamicznie się rozwija. Dobra kondycja
gospodarcza gminy i związana z nią korzystna sytuacja samorządowego budżetu umożliwiły realizację
wielu projektów służących poprawie jakości życia Mieszkańców we wszystkich Sołectwach. Warto
wspomnieć o dwóch najważniejszych inwestycjach: budowie Gminnego Centrum Kultury czy
przygotowaniu projektu budowy żłobka i przedszkola w Kłodawie. Tylko w 2019 r. na przedsięwzięcia
inwestycyjne przeznaczono ponad 14 mln zł. Jednocześnie stale wzmacniania była współpraca władz
gminy z mieszkańcami oraz sektorem pozarządowym. Jeszcze w 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę
o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego, co umożliwiło zagwarantowane w budżecie na 2020r. znacznie
większych środków finansowych dla sołectw. Działania te umożliwią realizację w 2020r. ważnych
społecznie przedsięwzięć na terenach sołectw. Zauważalny jest wzrost aktywności społecznej i inicjatyw
obywatelskich.
Przyjęte kierunki rozwoju gminy a także oferta dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności
sprawiają, iż Gmina Kłodawa stale zyskuje nowych mieszkańców.

46

