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Opracowanie: Urząd Gminy Kłodawa.  

Redakcja: 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 2020 zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2020 roku,  

o ile w treści nie zaznaczono inaczej. 
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Szanowni Państwo,  

wywiązując się z obowiązku określonego w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, przedkładam 

Radzie Gminy Klodawa i wszystkim mieszkańcom naszej gminy „Raport o stanie Gminy Kłodawa za 2020 

rok”.  

Raport, jak zawsze, w systematyczny sposób opisuje stan Gminy Kłodawa, skupiając się na 

najważniejszych obszarach, nie tylko tych finansowych.  

Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, iż w 2020 roku gmina zrealizowała szereg zadań na rzecz 

lokalnej społeczności oraz skutecznie pozyskiwała środki zewnętrzne na dalszy rozwój.  

Nasze wspólne działania skupiały się także na dbałości o wspólną przestrzeń, remontach dróg, budowie 

ścieżek rowerowych, mikroinwestycjach w przestrzeni publicznej czy pobudzaniu kapitału społecznego 

i aktywności obywatelskiej. Nie sposób ich wszystkich przywołać, trzeba jednak wspomnieć o realizacji 

jednej z największych i najbardziej oczekiwanych inwestycji – budowie nowego żłobka i przedszkola 

w Kłodawie. 

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom naszej gminy za pozytywną energię, zaangażowanie, świetne pomysły 

i konstruktywną krytykę.  

Zapraszam do lektury. 

 

            Wójt Gminy Kłodawa 
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CZEŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Kłodawa jest zlokalizowana w północno – zachodniej części województwa lubuskiego, na terenie 

powiatu gorzowskiego. Graniczy bezpośrednio z miastem Gorzowem Wielkopolskim, gminami: Lubiszyn, 

Santok, Strzelce Kraj., Barlinek oraz Nowogródek Pomorski. Powierzchnia gminy wynosi  

23.472 ha (234,72 km2). Do najważniejszych zasobów przyrodniczych należy duża powierzchnia terenów 

zielonych, głównie lasów porastających blisko 65% obszaru gminy.  

Gmina położona jest na terenie o dużym zróżnicowaniu przestrzennym i urozmaiconym środowisku 

przyrodniczym, co stwarza dobre warunki do turystyki i rekreacji. Obszary o dominującej funkcji 

mieszkaniowej, to przede wszystkim tereny sołectw: Kłodawa, Chwalęcice, Różanki oraz Santocko 

i Wojcieszyce. Wartościowe tereny inwestycyjne znajdują się przede wszystkim w Różankach oraz 

Wojcieszycach. 

Na obszarze gminy występuje stosunkowo duża powierzchnia terenów rolniczych (4.477,73 ha), głównie 

w Wojcieszycach, Różankach, Santocku oraz Łośnie. Dzięki utrzymaniu tej funkcji chronione są gleby oraz 

krajobraz. 

 

SOŁECTWA 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Na terenie gminy Kłodawa funkcjonuje 11 sołectw: Kłodawa, 

Różanki, Wojcieszyce, Chwalęcice, Łośno, Santocko, Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, Mironice oraz 

Różanki Szklarnia.  

Rolę organu uchwałodawczego sołectwa pełni Zebranie Wiejskie. Organem wykonawczym jest Sołtys, 

a jego działania wspomagane są przez Radę Sołecką. Od 2020 roku jednostki pomocnicze finansowane 

są z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. 

1.2. DEMOGRAFIA 

W 2020 r. gminę Kłodawa zamieszkały 8.744 osoby (dane z ewidencji ludności UG Kłodawa wg stanu na 

dzień 31.12.2021r.). Ludność gminy Kłodawa stanowiła 12,14 % ogólniej liczby mieszkańców powiatu 
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gorzowskiego oraz 0,87 % ogólnej liczby mieszkańców województwa lubuskiego i od lat systematycznie 

wzrasta. 

Ludność gminy Kłodawa w latach 2016-2020 

 

 

 

Gęstość zaludnienia gminy wynosi 37 os/km2. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego 

zawartych w „Statystycznym Vademecum Samorządowca 2020” na 100 mężczyzn przypadały 104 

kobiety. 

Struktura mieszkańców Sołectw wg danych z Rejestru Mieszkańców* 

Sołectwo  

2018 2019 2020 

pobyt 
stały 

pobyt 
czasowy 

pobyt 
stały 

pobyt 
czasowy 

pobyt 

stały 

pobyt 

czasowy 

Kłodawa 2945 69 2989 60 3047 52 

Santocko 808 24 815 16 830 14 

Mironice 112 4 113 5 114 5 

Chwalęcice 1099 24 1129 20 1134 20 

Łośno 481 9 478 7 476 8 

Różanki 1129 6 1142 5 1151 29 

Różanki Szkl. 188 75 191 119 185 68 

Rybakowo 278 10 282 20 286 22 

Santoczno 220 13 223 11 215 11 

Wojcieszyce 924 8 910 10 906 12 

Zdroisko 148 14 144 12 146 13 

Najludniejszym sołectwem w gminie od lat jest Kłodawa, w której wg stanu na 31.12.2020r. zamieszkiwało 3.099 

osób (podczas gdy w 2015 r. to sołectwo liczyło 2.850 osób). Najmniejszym sołectwem pod względem liczby 

mieszkańców są Mironice, które zamieszkiwało 119 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. 

Wybrane dane z USC w latach 2017-2020 

 

 

 

W 2020 r. na terenie gminy Kłodawa zawarto łącznie 96 związki małżeńskie, w tym: 26 ślubów wyznaniowych tzw. 

konkordatowych (lub kościelnych) oraz 70 ślubów cywilnych. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, 

obchodziło łącznie 14 par, w tym 13 par złote gody (50-lecie małżeństwa).  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem, z tego: 8417 8502 8588 8701 8744 

pobyt stały 8134 8241 8332 8416 8490 

pobyt czasowy 283 261 256 285 254 

 2017 2018 2019 2020 

Małżeństwa (ślub cywilny) 73 72 105 70 

Rozwody 18 34 25 14 

Zgony 21 33 47 65 



- 7 - 
 

Liczba nowonarodzonych dzieci mieszkańców gminy w latach 2017-2020 

 

 

Najpopularniejsze nadawane w 2020 roku imiona to:  

• wśród dziewczynek: Lena, Zofia i Lilianna 

• wśród chłopców: Stanisław, Ignacy i Wojciech. 

Większość spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) nie podlega rejonizacji (z wyjątkiem wystawienia 

aktu zgonu i aktu małżeństwa). W związku z panującą w 2020r. pandemią i utrudnieniami  

w dostępie do sąsiednich urzędów w 2020 r. odnotowaliśmy znaczny wzrost interesantów oraz ilości składanych 

wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (562 wnioski w 2020 r.). 

1.3. BEZROBOCIE I RYNEK PRACY 

Większość mieszkańców znajduje zatrudnienie w Gorzowie Wlkp. oraz na lokalnym rynku pracy. Na terenie 

powiatu gorzowskiego (tzw. ziemskiego) stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 5,2%. Również  

w gminie Kłodawa bezrobocie jest relatywnie małe. Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie 

Wlkp. na koniec grudnia 2020 r. w gminie Kłodawa zarejestrowanych było 136 osób bezrobotnych (zaś w 2019 r. 

73 osoby bezrobotne). Liczba osób bez pracy na terenie gminy w analizowanym okresie wzrosła, na co wpływ 

miała głównie sytuacja pandemiczna i związane z nią ograniczenia. 

Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Kłodawa (zarejestrowanych w PUP) 

 

 

 

W roku 2020 w powiecie gorzowskim największy deficyt rąk do pracy dotyczył kilku zawodów: cieśle i stolarze 

pracownicy 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 natomiast w odniesieniu do zawodu kosmetyczki. 

1.4. PRZEDSIĘBIORCY 

Według stanu na dzień 17 maja 2021 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

znajdowało się 1.676 wpisów dotyczących Gminy Kłodawa jako głównego miejsca wykonywania działalności: 

aktywne - 684, działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej – 22, nie rozpoczęły działalności – 7, 

wykreślone – 842, zawieszone – 121. 

W 2020 roku do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej z terenu Gminy Kłodawa wprowadzono 489 

wniosków, które dotyczyły:  

- założenia działalności gospodarczej - 89 wnioski, 

- zmiany wpisu w CEIDG - 281 wniosków, 

- zawieszenia działalności gospodarczej - 48 wniosków, 

- wznowienia działalności gospodarczej - 38 wniosków, 

- zakończenia działalności gospodarczej - 33 wnioski. 

Najliczniejszymi grupami prowadzącymi działalność gospodarczą są osoby w wieku 40-49 lat (466 wpisy) oraz  

w wieku 30-39 lat (331 wpisy), najmniej licznymi osoby w wieku powyżej 70 lat (61 wpisów) i 80 lat (12 wpisów).  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dzieci z rocznika 95 91 77 60 68 

 XI.2016 XII.2017 X.2018 2019 2020 

Liczba osób bezrobotnych 139 101 85 73 136 
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Spośród przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG ponad 66% to mężczyźni. Najwięcej osób prowadzi firmy 

zajmujące się głównie specjalistycznymi robotami budowlanymi, handlem detalicznym oraz handlem hurtowym, 

a także transportem drogowym towarów. 

1.5. INFRASTRUKTURA TECHCZNICZNA 

Rozwój sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz łączności, zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych umożliwia coraz lepsze zaspokojenie potrzeb materialno-bytowych. Infrastruktura 

techniczna jest zaliczana do kluczowych elementów rozwoju i wzrostu gospodarczego, wręcz determinuje warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej. Jej rozbudowa i modernizacja odbywają się z dbałością o ochronę 

środowiska naturalnego, co w sposób bezpośredni i pośredni decyduje o jakości życia mieszkańców, atrakcyjności 

inwestycyjnej i lokalizacyjnej Gminy Kłodawa. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Gmina Kłodawa jest jedną z lepiej wyposażonych w infrastrukturę wodno-sanitarną gmin powiatu gorzowskiego. 

Sieć wodociągowa, która sukcesywnie się rozwija, obsługiwana jest przez dwóch operatorów i prawie w pełni 

zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy.  

Północną część Gminy, tj. miejscowości Łośno Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, obsługiwał do 31.12.2019 r. Zakład 

Komunalny Gminy Kłodawa w Różankach. Od 01.01.2020 r. został on włączony w struktury Urzędu Gminy 

Kłodawa. 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 i Rybakowo).  

 

 
 

Południową część Gminy obsługuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., 

udziałowcem której od 2001 r. 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 budowana 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 132,28 km, w tym obsługiwanej przez PWiK 105,28 

km i przez Gminę Kłodawa 27 km. Łącznie z sieci wodociągowej na terenie gminy korzysta 98,9% 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 w 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 93,13 km, 

a korzysta z niej 67,8% mieszkańców.  

Wyszczególnienie I/2020 XII/2020 

Liczba odbiorców wody 573 590 
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Część gminy (miejscowości Santoczno, Zdroisko, Rybakowo, Łośno oraz Mironice) nie posiada zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej. Obecnie 28,12% 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 ich 231.  

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA  

Na terenie Gminy Kłodawa znajdują się 4 wieże telefonii komórkowej, które zlokalizowane są w miejscowościach 

Kłodawa (2), Łośno (1), Różanki (Nierzym) (1). Część gminy obsługiwana jest przez sieć telefoniczną naziemną 

z dwoma nowoczesnymi centralami telefonicznymi, zlokalizowanymi w miejscowościach Różanki i Kłodawa, 

połączonymi systemem światłowodowym.   

Staraniem Marszałka Województwa Lubuskiego kilka lat temu część północną gminy wyposażono w szkieletową 

szerokopasmową sieć internetową. Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  

w miejscowościach Santocko, Mironice, Kłodawa, Chwalęcice i Wojcieszyce został ułożony światłowód długości 

ok. 50 km, który umożliwia mieszkańcom korzystanie z szybkiego internetu. Sieć obsługują operatorzy Orange 

i NetLine (w zależności od miejscowości). 

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, co 

w przypadku awarii skutkuje czasowym brakiem energii.   

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 Gazownictwa. 

• 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 Gz-50.   

Na terenie Gminy dostawą gazu dla odbiorców indywidualnych zajmują się dwa podmioty: EWE Energia spółka  

z o.o. w Międzyrzeczu, która dostarcza gaz średniego ciśnienia do miejscowości Santocko, Kłodawa, Chwalęcice, 

Wojcieszyce i Różanki oraz PGNiG dostarczający gaz dla miejscowości Różanki Szklarnia. Ilość przyłączy: 1.180 szt. 

Długość sieci: 69.018 mb. 
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1.6. 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: 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 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, 
konnych. Przebiegają one przez najpiękniejsze obszary gminy. 

Oświetlenie ulic, skwerów i ciągów pieszo-rowerowych zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, 

równocześnie poprawiając atrakcyjność komunikacji pieszej, rowerowej i miejskiej. Na terenie gminy Kłodawa 

zlokalizowanych jest łącznie 1023 punktów świetlnych, z czego 505 należy do samorządu i jest utrzymywanych 

przez Gminę Kłodawa, a 517 jest własnością firmy Enea S.A., która świadczy odpłatnie usługę oświetlania ulic.  

W 2020 r. w sołectwach gminy Kłodawa przybyły 34 nowe punkty oświetleniowe.  

1.7. 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 nr 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 następujących liniach: 

• nr 1 A Gorzów – Różanki Szklarnia – Różanki – Wojcieszyce  

• nr 1 B Gorzów – Wojcieszyce– Różanki – Różanki Szklarnia  

• nr 2 A Gorzów – Kłodawa – Mironice – Chwalęcice - Santocko 

• nr 2 B Gorzów – Chwalęcice - Kłodawa – Mironice – Santocko 

• nr 3 A Gorzów – Kłodawa – Łośno – Lipy – Rybakowo – Santoczno – Zdroisko – Różanki – Wojcieszyce – 

Kłodawa 
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• nr 3 B Gorzów – Różanki Szklarnia – Różanki – Zdroisko – Santoczno – Rybakowo – Lipy – Łośno – Kłodawa 

Gorzów 

• nr 3 C Gorzów – Kłodawa – Łośno – Lipy – Rybakowo – Santoczno – Zdroisko – Różanki – Wojcieszyce – 

Kłodawa – Gorzów 

• nr 3 D Gorzów – Kłodawa– Wojcieszyce – Różanki – Zdroisko Santoczno – Rybakowo– Lipy – Łośno –– Kłodawa 

– Gorzów 

W 2020 r. z budżetu gminy Kłodawa na funkcjonowanie transportu publicznego wydano 963.770 zł. Ceny biletów 

nie zostały podwyższone. Nadal obowiązuje tzw. bilet uczniowski, którego cena wynosi 10 zł za miesiąc.  

Podczas panującej w 2020 r. pandemii mieszkańcy ograniczyli podróże transportem publicznym o około 60 proc. 

Ponieważ komunikacja publiczna będzie odczuwać skutki pandemii jeszcze przez długi czas, problemem dla 

samorządu stanie się utrzymanie dotychczasowego poziomu dopłat do transportu i częstotliwości kursowania na 

poszczególnych liniach. Jeżeli w przyszłości pasażerowie porzucą transport publiczny na rzecz samochodów 

osobowych, obniży się jego rentowność, a to z kolei doprowadzi do ograniczenia jego funkcjonowania  

i w konsekwencji trwale zmieni nawyki transportowe mieszkańców. Tę możliwość powinniśmy traktować jako 

niekorzystną, bowiem większy ruch kołowy to nie tylko korki, ale także większe zanieczyszczenie.  

CZEŚĆ II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GMINĄ 

2.1. WÓJT GMINY KŁODAWA 

Wójt Gminy Kłodawa jest organem wykonawczym gminy, wykonuje należące do jego kompetencji gminne zadania 

własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z porozumień zawartych 

z jednostkami samorządu terytorialnego. Do zadań wójta należy wykonywanie uchwał Rady Gminy Kłodawa oraz 

zadań określonych przepisami prawa. Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową i realizację budżetu 

gminy. 

Od 2006 roku funkcję Wójta Gminy Kłodawa sprawuje Anna Mołodciak. Podczas ostatnich wyborów 

samorządowych w 2018 r. uzyskała bardzo wysokie poparcie wśród mieszkańców gminy na poziomie 91,72%.  

W ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu 2020" w kategorii "Najlepszy Włodarz - Gminy Wiejskie" Anna 

Mołodciak uplasowała się na 3 miejscu. Jak podkreślali organizatorzy miano Pereł Samorządu trafia do tych, którzy 

nie tylko doskonale realizują powierzone prawem zadania, ale również w inspirujący i ambitny sposób odnoszą się 

do kluczowych wyzwań społecznych, środowiskowych i demograficznych, a w efekcie zapewniają lokalnym 

społecznościom wyjątkową jakość życia. Szansę mają wszyscy, bowiem skuteczność i pomysłowość nie zależą od 

wielkości, zamożności czy położenia geograficznego gminy.  

URZĄD GMINY KŁODAWA 

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, za pomocą której wójt wykonuje gminne zadania publiczne, w tym 

zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Urząd działa na podstawie przepisów prawa, 

Regulaminu oraz innych aktów prawnych, wydawanych przez radę i wójta. 

W celu jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, w urzędzie i jednostkach gminnych cały czas 

wprowadzane są nowe rozwiązania i udogodnienia. Niektóre ze względu na nieustanny rozwój wykorzystywanych 

technologii, inne po sugestiach ze strony klientów. Niestety, pandemia, która rozpoczęła się w marcu 2020 r., 

znacznie wpłynęła na system pracy w tych instytucjach. W urzędzie wydzielono dwie strefy obsługi klienta, tak 

aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Urząd nie zaprzestał w tym czasie 

bezpośredniej obsługi interesantów.  
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W związku z rozwojem nowych technologii, coraz więcej klientów korzysta z elektronicznej formy kontaktu 

z Urzędem, wykorzystując również podpis elektroniczny czy profil zaufany, jednakże stanowi to ułamek procenta 

spraw załatwianych drogą pisemną. Urząd posiada także Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), która 

prowadzona jest na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Bardzo mały odsetek 

korespondencji kierowanej przez Mieszkańców był wysyłany z wykorzystaniem platformy elektronicznej (ok 

3,6%). W 2020 r. do urzędu wpłynęło łącznie: 9195 pism, natomiast w pocztowej książce nadawczej 

zarejestrowano blisko 12 tys. korespondencji wysłanej. 

W trosce o potrzeby klientów załatwiających sprawy urzędowe w każdej strefie obsługi umożliwiono dokonywanie 

opłat kartą płatniczą.  

2.2. RADA GMINY KŁODAWA 

Rada Gminy Kłodawa stanowi organ uchwałodawczy i kontrolny gminy i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. 

Jej zadania określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. Należy do nich m.in.: 

• uchwalanie statutu gminy, 

• powoływanie i odwoływanie na wniosek Wójta skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu), 

• uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania i udzielanie (lub nie) Wójtowi 

absolutorium z tego tytułu, 

• uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

• podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, 

• podejmowanie uchwał m.in. w sprawach: herbu, nazw ulic i placów publicznych, 

• podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 

• stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

W kadencji 2018-2023 w skład Rady Gminy Kłodawa wchodzi 15 radnych:  Adamczak Bożena (Różanki), Bieryło 

Gerard (Łośno, Lipy), Brzana Henryk (Wojcieszyce),  Burzawa Ryszard (Chwalęcice), Chmiel-Dera Katarzyna 

(Różanki, Różanki Szklarnia), Chodkiewicz Rafał (Santocko), Grabowska Wanda (Chwalęcice), Korona Andrzej 

(Wojcieszyce), Kubera Jan (Kłodawa), Leśnicki Roman (Kłodawa), Maciejewska Janina (Santoczno, Rybakowo), 

Piotrowski Benedykt (Różanki, Zdroisko), Winnik Ireneusz (Kłodawa), Witczyk Wiesław (Kłodawa), Damian 

Żołędziejewski (Kłodawa, Mironice, Zamoksze). Funkcję przewodniczącego Rady sprawuje Andrzej Korona, 

wiceprzewodniczącymi są Bożena Adamczak oraz Gerard Bieryło. 

W 2020 roku Rada Gminy pracowała zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr XIV/129/19 z dnia 18 grudnia 2019 

r., starając się przy tym spełniać wymogi sanitarne, dotyczące m.in. zachowania dystansu oraz używania maseczek. 

Obrady sesji były transmitowane w Internecie, dzięki czemu na żywo śledziło je od kilkunastu do kilkudziesięciu 

osób. Nagrania sesji są archiwizowane, można z nich korzystać on line. Istotnym novum była rezygnacja 

z dostarczania radnym zawiadomień oraz materiałów roboczych (tj. projektów uchwał oraz innych dokumentów) 

w formie elektronicznej, zamiast – jak dotychczas – w postaci druków. Pozwoliło to zmniejszyć koszty i poprawić 

bezpieczeństwo funkcjonowania Rady. 

W 2020 roku Rada Gminy obradowała na 10 sesjach, podejmując 82 uchwały. Wśród nich większość dotyczyła 

spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, budżetem gminy, spraw związanych z oświatą, ochroną 

środowiska, planów zagospodarowania przestrzennego gminy, pomocy społecznej, czy podziałem Funduszu 

Sołeckiego. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, Wójt przekazuje do organów nadzoru, jakim w zakresie zgodności z prawem jest Wojewoda Lubuski,  

a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Nie zaszła potrzeba wydawania przez organ 

nadzoru zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. 
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Działalność Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (Przewodnicząca: Wanda Grabowska) 

Komisja, w skład której wchodzi 6 członków, działając w oparciu o roczny plan pracy w roku 2020 odbyła 10 

posiedzeń, w tym 4 wspólne z innymi komisjami Rady Gminy Kłodawa. Komisja: 

1) opiniowała projekty uchwał w sprawach z zakresu m.in.: 

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizacje inwestycji, 

c) określenia wysokości bonifikat przy sprzedaży nieruchomości, 

d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez 

Gminę Kłodawa, 

i) zmian w budżecie Gminy Kłodawa i Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

j) budżetu Gminy Kłodawa na 2021 rok, 

2) zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Kłodawa za 2019 rok, 

3) opracowała sprawozdanie z prac komisji w 2020 roku, 

4) opracowała plan pracy Komisji na 2021 rok, 

5) omówiła dochody podatkowe za 2019 rok, 

6) przeanalizowała realizację Funduszu Sołeckiego w Gminie Kłodawa, 

7) przeanalizowała informację w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w 2020 roku. 

Działalność Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego (Przewodniczący: 

Ryszard Burzawa) 

Komisja, w skład której wchodzi 6 członków, działając w oparciu o roczny plan pracy w 2020 roku odbyła 9 

posiedzeń, w tym 4 wspólne z innymi komisjami Rady Gminy Kłodawa. Komisja: 

1) opracowała sprawozdanie z działalności Komisji w 2020 roku, 

2) opracowała plan pracy komisji na 2021 rok, 

3) przeanalizowała informacje w sprawach: 

a) działalności Straży Gminnej w 2019 roku, 

c) przygotowania do sezonu letniego 2020, 

d) funkcjonowania Referatu Gospodarczego Urzędu Gospodarczego, 

e) nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Kłodawa oraz podmiotów wytwarzających odpady, 

f) stanu dróg w Gminie Kłodawa, 

g) prac przeprowadzanych na drogach gminnych, 

h) wykorzystania mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Gminy Kłodawa oraz wieloletni program 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 

i) funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej, 

j) usuwania azbestu na terenie Gminy Kłodawa, 

4) dokonała przeglądu dróg, poboczy, rowów oraz przepustów w miejscowościach Różanki i Chwalęcice, 

5) opiniowała projekty uchwał. 

Działalność Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej (Przewodniczący: Roman 

Leśnicki) 

Komisja, w skład której wchodziło 8 członków działając w oparciu o roczny plan pracy odbyła 11 posiedzeń, w tym 

4 posiedzenia wspólne z innymi komisjami stałymi Rady Gminy Kłodawa oraz jedno posiedzenie wspólne z Komisją 

Rewizyjną.  Komisja: 

1) opracowała sprawozdanie z działalności Komisji w 2020 roku, 

2) opracowała plan pracy komisji na 2021 rok, 

3) przeanalizowała informacje w sprawach: 

a) zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia Klubów Senior +, 

b) koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, 
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c) funkcjonowania klubów sportowych, 

d) funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich, 

e) funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej, 

f) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

g) realizacji programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pożytku publicznego, 

h) perspektywy rozwoju opieki zdrowotnej na terenie Gminy Kłodawa, 

i) funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowych, 

j) realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

4) dokonała przeglądu placówek oświatowych oraz infrastruktury rekreacyjnej, 

5) opiniowała projekty uchwał. 

Działalność Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Przewodniczący: Rafał Chodkiewicz) 

Komisja, w skład której wchodzi pięciu członków, odbyła trzy posiedzenia, na których rozpatrywała skargi oraz 

petycje wpływające do Rady Gminy Kłodawa.  

Działalność Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący: Wiesław Witczyk) 

Komisja, w skład której wchodzi pięciu członków, w 2020 roku odbyła 6 posiedzeń oraz 4 wspólne z innymi 

komisjami.  Komisja: 

1) opracowała sprawozdanie z działalności Komisji w 2020 roku oraz plan pracy na 2021 rok, 

2) przeprowadziła poniższe kontrole: wydatków GKRPA; stanu dróg, chodników, ścieżek rowerowych i rowów 

melioracyjnych, 

3) przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2019 rok, 

4) przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa, 

5) zapoznała się z rozliczeniem stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych w 2019 roku, 

6) dokonała przeglądu wyposażenia jednostek OSP w Kłodawie i Santocku, Gminnego Centrum Kultury oraz 

placówek oświatowych. 

2.3. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY KŁODAWA 

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie uchwały Rady Gminy publikowane 

są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://klodawa.biuletyn.net, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Spełniając obowiązki nałożone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy, 

przy pomocy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, wykonywał uchwały zakresie oraz  

w sposób w nich określony, z zachowaniem odpowiednich procedur i terminów. Wójt na każdej sesji Rady 

przedstawiał szczegółowe informacje na piśmie o swoich działaniach, w tym o postępach w wykonywaniu uchwał.  
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CZEŚĆ III. FINANSE ORAZ MIENIE GMINY 

3.1. STAN FINANSÓW GMINY KŁODAWA 

W 2020 r. po stronie dochodów budżetu największą część stanowiły dochody własne, które wyniosły 

25.769.776,13 zł i osiągnęły 48,17% 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 12.368.835,01 zł i które osiągnęły 

23,77% 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 31.12.2020 r. wyniosło 7.500.000 zł. Na koniec 2020 r. Gmina Kłodawa posiadała wolne środki 

pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.893.175,40 zł. Gmina Kłodawa prowadzi 

również stabilną politykę podatkową. 

3.2. WYKONANIE BUDŻETU 

W 2020 r. dochody budżetu wykonano w wysokości 53.493.378,99 zł, co stanowiło 100,18% rocznego planu, 

natomiast wydatki w kwocie 52.024.809,65 zł, co stanowiło 90,36% rocznego planu. W dochodach własnych 

największy spadek odnotowaliśmy w dochodach z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych, które 

otrzymujemy z Ministerstwa Finansów (dane poniżej). Taki spadek dochodów jest wynikiem COVID-19. Z roku na 

rok wzrasta wysokość otrzymanego od podatników podatku od nieruchomości. 

 

Dochody budżetowe Gminy z tytułu udziału w PIT oraz CIT 

 
 

Mimo dobrej kondycji finansowej gmina Kłodawa została dotknięta uszczupleniem dochodów poprzez zmianę 

zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17%, 

zwolnienie z podatku dochodowego osób poniżej 26. roku życia oraz podwyższenie kosztów uzyskania 

przychodów. 

W 2020 r. gmina uzyskała dochody majątkowe w łącznej kwocie 4.480.657,29 zł, w tym dotacje na realizację 

następujących zadań:  

• modernizację ul. Wiejskiej w Kłodawie – 181.377 zł  

• budowę ścieżki rowerowej Kłodawa-Wojcieszyce – 624.999,68 zł 

• przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 3.739,99 zł 

• sprzedaż gminnych działek – 342.022,91 zł 

• budowę przedszkola w Kłodawie (ze środków COVID-19) – 1.705.369 zł  

• modernizację szkoły w Kłodawie (ze środków COVID-19) – 600.000 zł 

• sprzedaż koszy do gry w koszykówkę – 10.000 zł 

• termomodernizację hali sportowej w SP w Kłodawie (rozliczenie końcowe) – 95.513,52 zł 

• utworzenie Klubu „Seniora+” w Chwalęcicach – 95.132 zł 

• modernizację WTZ w Chwalęcicach – 134.545,19 zł 

• budowę żłobka w Kłodawie – 687.958 zł 

Budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.468.569,34 zł. Na taki wynik miały wpływ oszczędności 

poprzetargowe dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przesunięcia terminów realizacji dalszej 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020

udziały od osób fiz. 13 197 821 15 409 848 14 388 974 

udziały od osób pr. 151 376 158 070 157 760 
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części ścieżki rowerowej Mironice-Santocko z uwagi na procedury ZIT-owskie, opóźnienia w budowie żłobka 

w Kłodawie (COVID-19), jak również przesunięcie budowy świetlicy w Santocznie oraz niezrealizowanie budowy 

skateparku z uwagi na niezgłoszenie się wykonawców do przetargu. Wynik operacyjny (inaczej nadwyżka 

operacyjna) Gminy Kłodawa na koniec 2020 r. wyniósł 9.356.747,06 zł. Jest to znakomity wynik, który potwierdza, 

że gmina osiągniętymi dochodami bieżącymi pokrywa wydatki bieżące. Co więcej, z w/w kwoty pozostają jeszcze 

środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na wydatki majątkowe (inwestycyjne). 

 

Nadwyżka operacyjna w latach 2018-2020 

 

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 2020 

r. wynosił tylko 6,05% (przy max. 31,43%). 

 

Wykres III.1 Wskaźniki zadłużenia 

 

 

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

W uchwale budżetowej na 2020 r. Rada Gminy określiła wysokość wydatków inwestycyjnych w wysokości 

14.901.990 zł. Po zmianach w ciągu roku budżetowego, plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r. 

wyniósł 15.357.545,86 zł. Inwestycje wykonano w wysokości 12.368.835,01 zł, co stanowi 80,54% 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 2020 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. 

 

Wydatki majątkowe w latach 2018-2020 

 
 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020

dochody  bieżące 40 685 546 47 103 923 49 012 722

 wydatki bieżące 31 289 190 36 162 354 39 655 975

 nadwyżka operacyjna 9 396 356 10 941 569 9 356 747

Wyszczególnienie 2018 2019 2020

 wydatki majątkowe 15 254 635 14 148 342 12 368 835
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3.5. PODMIOTY GOSPODARUJĄCE MIENIEM GMINNYM 

Gmina Kłodawa jako jednostka samorządu terytorialnego mająca status gminy wiejskiej, realizuje zadania przy 

pomocy Urzędu Gminy Kłodawa oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych, którym powierzono 

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 do 31 grudnia 2020 roku zadania Gminy Kłodawa realizowały jednostki organizacyjne 

działające w formach: 

• jednostek budżetowych, 

• instytucji kultury. 

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. 

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”. 

Na koniec 2019r. Zakład Komunalny Gminy Kłodawa został wcielony do struktur Urzędu Gminy Kłodawa (powstał 

nowy referat gospodarczy). 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w formie jednostek budżetowych działały następujące 

jednostki organizacyjne Gminy Kłodawa: 

• Jednostki budżetowe Gminy Kłodawa: 

➢ Urząd Gminy Kłodawa, 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 40, 

➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, 66-415 Kłodawa ul. Kościelna 10, 

➢ Przedszkole Publiczne w Kłodawie, 66-415 Kłodawa ul. Kościelna 15, 

➢ Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z oddziałem zamiejscowym w Różankach,  

66-415 Wojcieszyce ul. Osiedlowa 6, 

➢ Szkoła Podstawowa w Kłodawie, 66-415 Kłodawa ul. Szkolna 1, 

➢ Szkoła Podstawowa w Różankach, 66-415 Różanki ul. Dębowa 3. 

• Instytucje kultury Gminy Kłodawa: 

➢ Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach, 66-415 Wojcieszyce ul. Wspólna 45, 

➢ Gminna Bibliotek Publiczna w Kłodawie, 66-415 Kłodawa ul. Jeziorna 8. 

• Pozostałe jednostki Gminy Kłodawa: 

➢ Warsztaty Terapii Zajęciowej, 66-415 Chwalęcice ul. Lipowa 38. 

Użytkownikami składników mienia gminnego oraz dysponentami środków z gminnego budżetu są również 

jednostki pomocnicze gminy, czyli sołectwa. Każde z nich dysponuje świetlicą (salą wiejską). Są to obiekty 

wolnostojące, tylko w przypadku sołectwa Kłodawa jest to wydzielona część budynku Gminnego Centrum Kultury.  

W roku 2020 po raz pierwszy zostały rozdzielone i wykorzystane środki z Funduszu Sołeckiego: 

• sołectwo Chwalęcice – 47.259,30 zł, 

• sołectwo Kłodawa – 47.259,30 zł, 

• sołectwo Łośno – 32.514,40 zł, 

• sołectwo Mironice – 15.075,72 zł, 

• sołectwo Różanki – 47.259,30 zł, 

• sołectwo Różanki Szklarnia – 24.669,35 zł, 

• sołectwo Rybakowo – 23.818,69 zł, 
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• sołectwo Santocko – 47.259,30 zł, 

• sołectwo Santoczno – 20.510,54 zł, 

• sołectwo Wojcieszyce – 47.259,30 zł, 

• sołectwo Zdroisko – 17.013,35 zł. 

Oznaczało to znaczny, nawet kilkukrotny wzrost puli pieniędzy do wykorzystania, radykalne zwiększenie 

możliwości finansowania zarówno bieżącej działalności sołectw, jak i podejmowanie drobnych inwestycji. 

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 31.12.2020 roku wchodziło 404,6864 ha gruntów. Z tego powierzchnia 

3,61 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych; 0,57 ha w użyczeniu jednostkom OSP; 6,88 ha 

w użyczeniu klubom sportowym; 0,13 ha w użyczeniu Gminnemu Ośrodkowi Kultury; 6,18 ha wydzierżawiono dla 

PWiK; 0,12 ha w użyczeniu PWiK. Grunty o powierzchni 2,0377 ha przekazano w trwały zarząd lub użytkowanie 

placówkom oświatowym. 

Majątek Gminy Kłodawa w 2020r. 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2020r. Stan na 31.12.2020r. 

Budynki i budowle            19 014 220,80 zł              26 712 292,73 zł  

Urządzenia komunalne              7 058 512,07 zł               7 756 337,27 zł  

Grunty             51 153 455,92 zł              51 325 237,28 zł  

Drogi              35 754 078,93 zł                39 582 275,74 zł  

Udziały Gminy w spółce PWiK w Gorzowie Wlkp.                  21 987 500,00 zł                   21 987 500,00 zł  

Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku 
Technologicznym 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Środki trwałe z grupy 3-8, pozost. środki trwałe             9 088969,16 zł             11 557 254,49 zł  

Środki trwałe w budowie 10 061 228,96 zł 7 487 716,42 zł 

 

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów komunalnych Gminy Kłodawa posiadają drogi oraz grunty orne 

o łącznej powierzchni ponad 250 ha. W 2020r. sprzedano łącznie z zasobu Gminy Kłodawa grunty o wielkości 

0,3868 ha. Natomiast nabyto lub przejęto z mocy prawa na cele publiczne łącznie 2,0748 ha gruntów, głównie 

pod drogi. 

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. 

3.6. PREZENTACJA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 

W niniejszym punkcie zaprezentowane zostały wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane przez Gminę 

Kłodawa w 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych na realizację wszystkich zadań 

gminnych znajdują się w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020r.”, dostępnym w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
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Zagospodarowanie parkingu przy ośrodku zdrowia 

w Różankach 

            

 

 

 

 

 

Remont (wykonanie nowej warstwy nawierzchni 

bitumicznej) ul. Parkowej w Santocku  

w kierunku Marwic - zadanie współfinansowane  

w ramach współpracy z Powiatem Gorzowskim 

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej 

w Chwalęcicach 

Rozpoczęcie budowy nowego żłobka  

w Kłodawie oraz nowej siedziby przedszkola 

w Kłodawie 
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Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Łąkowej  

w Chwalęcicach 

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Myśliwskiej 

w Rybakowie 

Naprawa nakładki bitumicznej na ul. Dębowej   

w Santocku (etap I) 

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy 

Flisackiej w Kłodawie 
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Rozbudowa sieci wodociągowej  

w Chwalęcicach 

 

 

 

 

Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy 

Spokojnej (na granicy sołectw Chwalęcice  

i Santocko) 

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy 

Leśnej w Kłodawie 

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy 

Srebrnej w Różankach 
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Budowa ścieżki rowerowej  

Kłodawa - Mironice 

Remont Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Chwalęcicach 

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Kłodawie 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w Chwalęcicach 
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Modernizacja placu zabaw w Różankach 

Szklarni 

 

 

       

 

 

 

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu 

cmentarza w Santocznie 

Budowa wodociągu do Leśniczówki Wełmin  

w Zdroisku (we współpracy z Nadleśnictwem 

Strzelce Krajeńskie. 

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łośnie 
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Modernizacja pomieszczeń w Izbie Tradycji 

Kulturowych w Zdroisku 

Remont drogi Wojcieszyce – Różanki. Zadanie 

współfinansowane w ramach współpracy  

z Powiatem Gorzowskim 

Plac zabaw w Wocieszycach sfinansowany ze 

środków Funduszu Sołeckiego 
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3.7. INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH  

 

Nazwa projektu Program/działanie 
Wnioskowane  

dofinansowanie 
Okres 

realizacji 

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

Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy 
Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych - 
etap II Kłodawa- Wojcieszyce RPO Lubuskie 2020 1 300 000 zł 2018-2019 

Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy 
Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych - 
etap III Kłodawa- Mironice   RPO Lubuskie 2020 450 000 zł 2019-2020 

Budowa skateparku wraz z elementami małej 
architektury i zagospodarowaniem terenu w 
miejscowości Kłodawa 

Rybactwo i Morze 2014-2020 
150 000 zł 2019-2020 

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 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW 23 891 zł 2019 

Klub Senior Plus w Różankach  
Program Wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020 Edycja 2019 115 153 zł 2019 

Budowa żłobka w miejscowości Kłodawa Program Rządowy MALUCH + 1 250 000 zł 2019-2020 

 

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 wynosiło 

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 wzięły udział dzieci z Gminy Kłodawa i Schulzendorf z Niemiec. Wniosek został rozliczony w 2020r. Pod 

namiotami wypoczywało blisko 150 osób, a sam obóz został zorganizowany 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 
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projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kłodawa. Osoby powyżej 25 roku życia 

mogły wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych. Uczestnicy szkoleń nabyły umiejętności 

informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach 

projektu przeszkolonych zostało 150 osób oraz zakupiono 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 dofinansowanie wynosi 40 % kosztów całkowitych). Złożony 

został również wniosek o utworzenie takiej placówki w Chwalęcicach. Celem realizacji zadań jest w 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.  

 

CZEŚĆ IV. INFORMACJE 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 2020 r. obowiązywał także 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 2020 r. celów 

strategicznych i operacyjnych, ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju. 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Informacja o realizacji głównych zadań w 2020r. 

Zbudowanie 
konkurencyjnej 
gospodarki 

Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 

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. Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa oraz tzw. funpage. Stale 
poszerzana jest współpraca w ramach MOF Gorzów odnośnie terenów 
inwestycyjnych. Od 2014r. obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień  
w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Pandemia znacznie wpłynęła na 
sytuację finansową lokalnych przedsiębiorców. 

Wielofunkcyjny rozwój 
terenów wiejskich 

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. 

Rozwój turystyki  
i rekreacji 

Podejmowane działania promocyjne ukierunkowane są na prezentowanie Gminy 
Kłodawa, jako obszaru o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowych i potencjale 
turystyczno-rekreacyjnym. Stale modernizowana i rozbudowywana jest 
infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (w tym.m.in.: budowa nowych placów 
zabaw i siłowni zewnętrznych, budowa ścieżki rowerowej Kłodawa-Mironice czy 
budowa ścieżki rekreacyjnej nad jeziorem Kłodawskim).  

Wzmocnienie 
potencjału 
rozwojowego 
społeczności lokalnej 

Rozwój kapitału 
ludzkiego 

W ramach realizacji celu w 2020r. w budżecie zabezpieczono środki na podnoszenie 
kwalifikacji w obszarze dostępności cyfrowej mieszkańców. Zakończyła się 
realizacja projektu pt. "E-aktywni", w którym udział wzięło ok 260 mieszkańców 
gminy. W ramach zakończonego projektu na doposażenie Szkoły Podstawowej  
w Kłodawie i Różankach trafiło 18 laptopów.  

Stale podnoszony jest poziom obiektów oświatowych i ich wyposażenia poprzez 
m.in. bieżące remonty bazy oświatowej. W 2020r. zmodernizowano klasy  
w szkołach podstawowych w Kłodawie i Różankach oraz przeprowadzono remont 
w budynku przedszkolnym w Różankach.  

Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 

W 2020r. w budżecie gminy wydatkowano 365.774,87zł w ramach 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. Nowy wóz bojowy 
trafił do OSP Kłodawa. 

Rozwój usług 
społecznych 

GOPS w Kłodawie realizował projekt "Stop wykluczeniu" – aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych. W Urzędzie Gminy wprowadzono możliwość płatności 
kartą. Od ogłoszenia pandemii tut. urząd w trybie ciągłym prowadził bezpośrednią 
obsługę mieszkańców. Wyznaczono 2 strefy obsługi, tak aby zapewnić klientom 
bezpośredni kontakt z urzędem, jednocześnie zachowując środki bezpieczeństwa. 

Ukształtowanie ładu 
przestrzennego oraz 
zachowanie 
środowiska 
przyrodniczo-
kulturowego 

Kształtowanie ładu 
przestrzennego 

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 i żłobek w Kłodawie. 
Dokonywano też wykupów gruntu pod budowę ścieżek rowerowych. 

Rozwój infrastruktury 
technicznej 

Wydatki inwestycyjne w 2020r. ukształtowały się na wysokim poziomie aż 12 mln zł 
(ok 24 % budżetu gminy). Dynamiczny rozwój gminy potwierdza ilość zadań 
realizowanych w sołectwach. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć ujęte zostały w Sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy Kłodawa za 2020r., dostępnym w BIP.  

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. 
W 2020r. z tej pomocy skorzystało 21 gospodarstw domowych. Znacznej poprawie 
uległa estetyka terenów gminnych, szczególnie w centralnych miejscach 
poszczególnych sołectw - aranżacje terenów zielonych. 
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4.2. POLITYKA PRZESTRZENNA 

Z zapisów 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, 

(przyjęte uchwałą Rady Gminy nr XXIX/228/13 z dnia 12.06.2013r.) oraz Strategia zrównoważonego rozwoju 

Gminy Kłodawa – aktualizacja na lata 2016-2025. Opracowania te kompleksowo określają cele i kierunki polityki 

przestrzennego zagospodarowania gminy. 

W związku z tym, iż ocena aktualności obowiązującego studium wykazała konieczność jego aktualizacji, w roku 

2020 prowadzone były prace nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłodawa. Po przeanalizowaniu uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju 

gminy, stanu środowiska, stanu prawnego gruntów itp., zostało wykonane opracowanie ekofizjograficzne gminy 

Kłodawa, a także opracowana została koncepcja studium. 

Kierunki wyznaczone w studium, znajdują swoje odzwierciedlenie w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie Gminy Kłodawa obowiązują 53 plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące swoją 

powierzchnią około 9.144,00 ha tj. ok. 39% powierzchni gminy, z tego jeden plan dla terenu położonego w obrębie 

ewidencyjnym Różanki został uchwalony w 2020 roku. 

Spośród obowiązujących planów, dotyczy: 

➢  4 - miejscowości Chwalęcice, 

➢  22 - miejscowości Kłodawa, 

➢  3 - miejscowości i obrębu Łośno, 

➢  1 - obrębu Mironice, 

➢  3 - 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.  

W trakcie opracowania znajduje się jeden plan dla obrębu Kłodawa, którego procedura planistyczna została 

wstrzymana ze względu na brak zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na 

cele nierolnicze oraz w związku z przystąpieniem do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa. 

Ze względu na konieczność doprowadzenia do zgodności obecnie obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XI/53/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. z zapisami 

obowiązującego studium, w 2020 roku została podjęta uchwała o jego zmianie. 

W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

inwestycje mogą być realizowane w drodze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy bądź też decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. O zainteresowaniu przyszłych inwestorów obszarem Gminy Kłodawa może 

świadczyć liczba wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz wypisów, wyrysów i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu. Niestety rok 2020, ze względu na 

panującą pandemię, ograniczył możliwości inwestowania. W roku 2020 zostało wydanych 111 takich decyzji oraz 

18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W większości decyzje o warunkach zabudowy 
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dotyczyły budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a jedynie 11 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 2020 r. kontynuowała prace zmierzające do opracowania projektu Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami (GPONZ).  

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 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. 

Realizacja w 2020 r. kluczowych zadań określonych w PGN 

L.p. Nazwa zadania zrealizowanego w 2019r. 
i wymienionego w PGN 

Realizator Termin realizacji 
wg. PGN 

Sektor: budynki użyteczności publicznej 
1 Mała infrastruktura – budowa i rozbudowa Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

2 Planowanie przestrzenne skierowane na 
gospodarkę niskoemisyjną 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

Sektor: budynki mieszkalne 
3 System edukacji społeczeństwa i promocji 

efektywności energetycznej, odnawialnych 
źródeł energii, ekologicznego trybu życia  

Wsparcie gminne Lata 2015-2020 
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- dotacje na wymianę pieców (21 umów w 
2020r.) 

Sektor: oświetlenie uliczne 
4 Wykonanie oświetlenia wzdłuż dróg gminnych 

na terenie całej gminy oraz modernizacja 
istniejących punktów oświetleniowych (34 nowe 
punkty w 2020r.) 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

Sektor: transport 
5 Budowa ścieżek rowerowych (etap I: Kłodawa – 

Mironice) 
Gmina Kłodawa Lata 2016-2020 

6 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach 
gminnych 

Gmina Kłodawa Lata 2015-2020 

7 Budowa dróg i infrastruktury technicznej Gmina Kłodawa Lata 2017-2020 

4.5. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW GMINY  

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, 

nałożonym ustawą z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobach gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłodawa 

na lata 2019-2023 został przyjęty uchwałą nr VIII/62/19 Rady Gminy Kłodawa.   

Gmina na koniec 2020 r. dysponowała łącznie 22 lokalami mieszkaniowymi, w tym 10 w budynkach 

stanowiących własność gminy, 9 w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz 3 w budynkach tzw. małych 

wspólnot (do 7 mieszkań).  

Stan techniczny lokalowego zasobu gminy jest zróżnicowany i uzależniony głównie od wieku budynków, 

w których zlokalizowane są poszczególne mieszkania. Ponad 50% 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. Według danych z ewidencji ludności na koniec 2020 r. 

w lokalach wchodzących w skład zasobu gminy zameldowanych było łącznie 88 osób. 

Stan zadłużenia w opłatach za czynsz w lokalach mieszkaniowych gminy na 31.12.2020 r. wynosił ponad 79 tys. zł.  

Wśród mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych tylko 7 rodzin nie zalega z opłatami za czynsz. Jedna z rodzin 

posiada zadłużenie na poziomie ponad 38 tys. zł. Najemca ten zalega z opłatami za czynsz od ok 10 lat. W stosunku 

do osób zalegających z opłatami prowadzone są komornicze postępowania egzekucyjne. 

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 2020r. 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. 

W 2020 r. w ramach przedmiotowego programu zawarto umowy z Fundacją „Zawsze Razem” (schronisko 

Choszczno - wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi) oraz z firmą „Goniuch-Pińczak Agnieszka Pińczak 
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Mirosław Sp.p. Gabinet Weterynaryjny” (opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych). W analizowanym okresie 

koszty funkcjonowania programu wyniosły ok 75 tys. zł. 

4.7. PROGRAM USUWANIA AZBESTU 

Gmina Kłodawa podejmując się usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób 

fizycznych zamieszkujących teren gminy, uzyskała dofinansowanie z Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. 

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Główne cele tych działań 

koncentrują się na:  

• usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest; 

• minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych obecnością azbestu na terytorium 

gminy; 

• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

W ramach tego programu pokryta została część kosztów demontażu szkodliwych wyrobów. W 2020 r. Zarząd 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał dofinansowanie 

w kwocie 7.683,20 zł. W 2020 r. zebrano 15,52 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszty realizacji programu 

wyniosły 38. 870,70 zł. 

4.8. PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KŁODAWA 

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. 

Program w roku 2020 został zaktualizowany uchwałą nr XXI/185/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023 – Aktualizacja”. 

Rozwój infrastruktury służącej celom społecznym oraz poprawa jakości terenów publicznych, to kierunki działań 

w ramach celu głównego, mające za zadanie wywrzeć taki wpływ na infrastrukturę w gminie, aby mogła ona pełnić 

rolę przestrzeni, w której możliwy jest rozwój społeczny jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci i młodzieży. Wspieranie aktywności społecznej  

i rozwoju mieszkańców oraz zapobieganie patologiom i 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 2020 opracowana została dokumentacja projektowa oraz złożony został wniosek na zadanie pn. 

„Rewitalizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości 

Santoczno”. Przedsięwzięcie wstępnie zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020 (Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna; Działanie 9.2 Rozwój obszarów 

zmarginalizowanych; Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.). 
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4.9. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Program został uchwalony Uchwałą nr XIII/100/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2019 r. 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 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności ustawowych zadań gminy 

realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Kłodawa, w następujących dziedzinach: 

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

b) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

d) turystyki i krajoznawstwa; 

e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

f) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

h) pomocy ofiarom katastrof lub klęsk żywiołowych; 

i) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób; 

j) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

k) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności poszczególnych organizacji 

pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia publicznego oraz określać zadania, których realizacja 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i w większym stopniu 

odpowiadać będzie potrzebom społeczności lokalnej. 

Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym udział w otwartym konkursie ofert na podstawie umów 

określających szczegółowe zasady realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji. 

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 2020 roku 

przeznaczono łącznie 123.000zł, które wydatkowano na następujące zadania: 

 

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Nazwa oferenta Kwota dotacji Tytuł zadania 

Wielosekcyjny Klub Sportowy „RÓŻA” 
Różanki 

32.000 zł Zajęcia i przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne  dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych organizowane przez WKS Róża Różanki 
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Uczniowski Klub Sportowy „Chemik 
Sport Akademia” Gorzów Wlkp. 
 

13.500 zł 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” 

Klub Piłkarski Progres SHR Wojcieszyce 
 

15.000 zł Treningi i udział w rozgrywkach seniorów A klasy 

Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp. 
 

8.000 zł Szkolenie dzieci w piłce nożnej 

LUKS „Junior” Różanki 
 

8.000 zł Zajęcia treningowe i turnieje dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Kłodawa 

GKP Kłodawa 
 

23.000 zł Popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród 
mieszkańców gminy Kłodawa 

ROBIR Chwalęcice 
 

2.500 zł Upowszechnianie jeździectwa 

Klub Tenisa Ziemnego AS w Kłodawie 
 

2.500 zł Zajęcia tenisowe dla dzieci 

Stowarzyszenie „Nasze Różanki” 
 

2.500 zł Aktywny senior to zdrowy senior 

Klub Sportowy Kłodawka 
 

3.000 zł Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Kłodawa w Tenisie Stołowym w 2020 roku 

 

Wszystkie organizacje, które otrzymały środki w ramach Programu rozliczyły się prawidłowo i terminowo. 
 

Projekty grantowe 

Nazwa oferenta Kwota dotacji Tytuł zadania 

Klub Tenisa Ziemnego AS w Kłodawie 5.000 zł Warsztaty tenisa ziemnego w Kłodawie 

Uczniowski Klub Sportowy „Chemik 
Sport Akademia” Gorzów Wlkp. 

5.000 zł Szkolenie sportowe na boisku sportowym  
w Chwalęcicach 

 

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Nazwa oferenta Kwota dotacji Tytuł zadania 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. 
Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

3.000 zł Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców 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. W 2020 

r. udzieliliśmy wsparcia konsultacyjnego kilku organizacjom, które łącznie złożyły 16 wniosków o dofinansowanie 

działań na rzecz Mieszkańców Gminy Kłodawa. 

4.10. POLITYKA ZDROWOTNA 

Do zadań własnych gminy należą m.in. zadania w zakresie ochrony zdrowia. W 2020 r. realizowana była szeroko 

rozumiana profilaktyka zdrowotna, w odniesieniu do celów operacyjnych i zadań ujętych w Narodowym 

Programie Zdrowia. 

 

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia w 2020 r. 

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

objętych 
zadaniem 

„Bezpieczny przedszkolak” Publiczne Przedszkole w Kłodawie 128 

"By powstał dom trzeba wiele troski.  
Nie pozwól mu się rozsypać” 

Szkoła Podstawowa w Kłodawie 
521 

"Czyściochowe Przedszkole”  
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 125 

"Dobrze jemy” 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 100 

"Dopalacze – niebezpieczeństwo i zagrożenie” Szkoła Podstawowa w Różankach 120 

"Dzień Numeru Alarmowego 112” Przedszkole Publiczne w Kłodawie 26 
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"Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  680 

„Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych” 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 284 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 110 

„Nasze Przedszkolne Laboratorium” 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 125 

„Nie pal przy mnie proszę” Szkoła Podstawowa w Kłodawie 138 

„Profilaktyka Problemu Alkoholowego” Szkoła Podstawowa w Kłodawie 521 

„Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych”  Szkoła Podstawowa w Kłodawie 383 

„Program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych” 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  6 

„Rosnę zdrowo” 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 125 

„Sport to zdrowie” Szkoła Podstawowa w Różankach 120 

„Warsztaty jogi” Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie 22 

„Warsztaty Tai Chi Chuan” Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie 20 

„Woda doda zdrowia” Przedszkole Publiczne w Kłodawie 52 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” Szkoła Podstawowa w Różankach 71 

„Zdrowie na talerzu” 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 125 

„Zdrowo jemy” Przedszkole Publiczne w Kłodawie 128 

„Zdrowy przedszkolak” 
Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem 

Zamiejscowym w Różankach 125 

„Zdrowy przedszkolak, czyste środowisko” Przedszkole Publiczne Kłodawie 51 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” Szkoła Podstawowa w Kłodawie  383 

„Żyć pięknie i zdrowo – ABC zdrowego stylu życia” Szkoła Podstawowa w Różankach 71 

 

4.11. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W listopadzie 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XIII/99/19 w sprawie ustalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

W dokumencie tym określono działania, jakie zostały podjęte przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2020 r. 

 

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  

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 2020: 

• Ilość osób, wobec których toczy się postępowanie sądowe o przymusowe leczenie: 4 

• Ilość osób w stanie trzeźwości: 31 (w tym po odbyciu leczenia i innych podjętych działaniach wobec siebie) 
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• Ilość osób skierowanych na badania biegłych sądowych: 4. 

W trudnej sytuacji w 2020 r. znalazły się dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, bowiem nie mogły korzystać 

z pomocy świetlic socjoterapeutycznych, których działalność ze względu na pandemię była znacząco ograniczona.  

W początkowym okresie pandemii bezpośrednie formy pomocy świadczone w placówkach leczenia uzależnień, 

punktach konsultacyjnych, grupach terapeutycznych itp. były zawieszone. Gminna komisja musiała w 2020 r. 

podejmować trudne decyzje w jaki sposób realizować procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego w dobie 

pandemii i ograniczenia funkcjonowania wielu instytucji (w tym sądów czy służby zdrowia). 

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 opiekuńczo-wychowawczych 

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, sądy. 

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 2016 r. 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 zostały spełnione poprzez zrealizowanie następujących działań: 

• wdrożenie na terenie gminy Kłodawa 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 roku 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie 

realizował procedurę ochrony ofiar przemocy domowej „Niebieskie Karty”, w ramach której na spotkania grup 

roboczych zaproszono 13 osób pokrzywdzonych oraz wezwano podejrzanych o stosowanie przemocy wobec 

najbliższych. W 2020 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 formularzy „Niebieskie Karty” oraz 
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kontynuowano 5 procedur z lat ubiegłych. W 2020 r. zakończono również 10 procedur „Niebieskie Karty”. Łącznie 

odbyło się 13 potkań grup roboczych, powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny do pracy z konkretnymi 

rodzinami dotkniętymi problemem przemocy domowej.  

Pod koniec roku kalendarzowego zaczęto tworzyć projekt nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodawa na lata 2021-2025, który ma na celu 

przede wszystkim zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy oraz 

zapewnienie poszkodowanym ochrony i możliwości udzielenia wsparcia. 

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, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

związanych z udzielaniem pomocy o której mowa w art.29 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, ponoszonych 

przez rodziny wspierające, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku predykcyjnym, prowadzenie monitoringu 

sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej zamieszkałego na terenie gminy. 

Realizując założenia programowe GOPS zatrudniał w 2020 r. asystenta rodziny, którego wynagrodzenie pochodzi 

ze środków centralnych. Asystent rodziny wspiera rodzinę tak, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie 

pokonywać oraz przezwyciężać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące właściwego wypełniania funkcji 

opiekuńczo–wychowawczej. 

Typ rodzin objętych programem, wychowujących małoletnie dzieci  

ze względu na liczbę osób w rodzinie w roku 2020 

Wyszczególnienie 
 

Liczba rodzin 
 

Liczba osób w rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem, 88 326 

w tym o liczbie dzieci: 
1 

 
32 

 
82 

2 31 115 

3 19 89 

4 4 24 

5 0 0 

6 2 16 

7 0 0 

 

Pod koniec roku kalendarzowego zaczęto tworzyć nowy Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa 

na lata 2021-2023, który zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego 

funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych. Celem programu jest przywracanie rodzinom 

zdolności do przezwyciężenia ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, 

organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną. 
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4.15. WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

Wieloletni Program Osłonowy w zakresie dożywiania został przyjęty został już w 2014 r. oraz zmieniony w   grudniu    

2018 r. uchwałą nr II/12/18. Ma on na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach, a tym samym wpłynąć na: 

• poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

• poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

• kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. 

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizował Wieloletni Program Posiłek w szkole 

i w domu. W jego ramach realizowano działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania w formie: 

• zapewnienia 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 92 dzieci. Wydatkowano na ten cel 42.419 zł.  W czasie ogłoszonej w kraju epidemii oraz zawieszenia 

działalności placówek oświatowych tut. Ośrodek zmienił formy wypłaty świadczeń - z posiłków w palcówkach na 

zasiłki celowe na zakup żywności, by w sposób ciągły zabezpieczyć podstawowe potrzeby żywieniowe dzieci. 

Rada Gminy Kłodawa podjęła dnia 7 grudnia 2018 r. 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 29 dzieci bezpłatnymi posiłkami w szkołach 

i przedszkolach. Wydatkowano na ten cel 11.531 zł. Ponadto w ramach programu przyznano 1259 zasiłków 

celowych na zakup żywności na kwotę 167.581 zł. 

4.16. DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jest jednostką budżetową, której głównym zadaniem jest   

zapobieganie sytuacjom życiowym, których osoby nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem.   

W 2020 roku GOPS w Kłodawie objął pomocą 271 rodzin, łącznie 547   osób samotnie gospodarujących. Stanowi 

to 6,3 % ogółu mieszkańców gminy. 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 

15.655.394,55 zł. 

 Wsparcie finansowe udzielane było 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”. 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem w postaci świadczeń z pomocy społecznej 547 

osób. Łączna kwota wydatkowana na świadczenia z pomocy społecznej 2.259.973 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym 

zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez 

gminę. Wśród zadań własnych zasiłki: stałe, okresowe, dożywianie oraz wynagrodzenie asystenta rodziny 
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dofinansowane są z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w roku 2020 na czas zawieszenia działalności 

placówek oświatowych spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, posiłki dzieciom kwalifikującym 

się do programu „Posiłek w szkole i w domu” zamieniano na świadczenie pieniężne na zakup żywności. Dla osób 

korzystających z podwyższonego progu dochodowego 200% zaproponowano skorzystanie z posiłku w placówkach 

prowadzących punkt żywienia poza szkołą. W ramach Programu finansowaniem posiłków dla dzieci w placówkach 

szkolnych i przedszkolnych żywieniem objętych było 92 dzieci i młodzieży. Wydatkowano na ten cel 42.418,80 zł. 

Natomiast z pomocy w postaci zasiłków celowych przyznanych na zakup żywności wypłacono 1259 świadczeń dla 

381 osoby na kwotę 167.581,20 zł. 

• Świadczenie wychowawcze 500+ to regularne wsparcie przeznaczone dla rodziców i opiekunów 

wychowujących dzieci.  W roku 2020 ze wsparcia korzystało 1.878 dzieci, na które przysługuje 

świadczenie. GOPS wypłacił 20.382 świadczeń na łączną kwotę 10.124.670 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 2020 r. wydatkowano 2.416.397 zł na zasiłki rodzinne dla 473 

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 2020r. wypłacono 367.500 zł na świadczenie Dobry 

Start dla blisko 875 świadczeniobiorców. 

• 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 2020 w formie asystentury rodzinnej objętych było łącznie 

18 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 2020 ukształtowały się na poziomie 122.556 zł. W 2020 r.  w pieczy zastępczej przebywały 22 

dzieci: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8 dzieci oraz 14 dzieci w rodzinach zastępczych. 

• GOPS wspiera także osoby wymagające pomoc w formie zapewnienia pobytu w domu pomocy społecznej. 

W 2020 r. 10 osób z tereny gminy Kłodawa przebywało w placówkach zapewniających całodobową opiekę 

w: Rokitnie, Dobiegniewie, Tursku, Baćkowicach, Kamieniu Wielkim oraz Gorzowie Wlkp. Do końca roku 

partycypowano w kosztach pobytu tych osób w wysokości: 266.469 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 wypłaca również wynagrodzenia dla 

osób reintegrowanych. W roku 2020 reintegrowano społecznie 4 osoby, na wynagrodzenia których 

przeznaczono 4.226 zł. 

Do zadań Ośrodka należy zapewnienie pomocy osobom bezdomnym zwłaszcza w trudnym czasie zimowym. Dla 

gminy Kłodawa zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nocleg zapewniało Schronisko prowadzone 

przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 2020 ze wsparcia 

w postaci miejsca do spania, umycia się, ciepłego posiłku i terapii i skorzystało 3 mieszkańców z terenu gminy. 
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GMINNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Instytucja funduszu alimentacyjnego została uregulowana w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. Fundusz alimentacyjny jest instytucją stworzoną w celu niesienia pomocy osobom, które nie 

otrzymują zasądzonych na ich rzecz alimentów. Warunkiem otrzymywania świadczenia jest brak realnej 

możliwości wyegzekwowania świadczeń pieniężnych od osób, wobec których sąd orzekł obowiązek alimentacyjny. 

Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę, że zadaniem tej instytucji nie jest wyręczanie nieuczciwych opiekunów – 

świadczenia z funduszu mają charakter zwrotny. Wszelkie kwoty wypłacone osobie uprawnionej będą następnie 

egzekwowane od osoby, która uchyla się od płacenia alimentów. 

 

Rodzaje świadczeń: Liczba: 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną 
w wieku do 18 lat 

432 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną 
w wieku od 18 do 25 lat 

65 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na osobę posiadającą 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

12 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną 
w wieku do 18 lat „złotówka za złotówkę” 

10 

 

W 2020r. z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono łącznie 202.197,22 zł. Ilość świadczeniobiorców: 519 osób. Ilość 

dłużników: 88 osób. Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi: 2.190.201,90 zł. 

4.17. POLITYKA SENIORALNA W GMINIE 

Gmina Kłodawa realizuje szereg działań na rzecz seniorów. W 2020 r. działania te koncentrowały się na realizacji 

następujących celów: 

• poprawa warunków i jakości życia osób starszych, 

• wykorzystanie potencjału osób starszych, 

• zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów, 

• tworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej, w tym także utrwalanie postawy 

szacunku i odpowiedzialności za osoby starsze, 

• tworzenie infrastruktury prawno-instytucjonalnej sprzyjającej zaradności i samodzielności osób starszych 

i opiekunów, zwłaszcza wykorzystywanie zróżnicowanych form oferowanych usług i świadczeń, 

• tworzenie warunków i infrastruktury służącej generowaniu zachowań służących zdrowemu i aktywnemu 

starzeniu się. 

Mimo panującej w 2020r. pandemii podejmowane były różne działania na rzecz osób starszych. Jak co roku 

w budżecie samorządu zabezpieczone były środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie nieformalnych 

Klubów Seniora w poszczególnych Sołectwach – 11.000 zł. 

Ponadto na utrzymanie istniejących klubów Senior+ oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla seniorów 

w gminie wydatkowano 46.174 zł. Na utworzenie Klubu Senior+ w Chwalęcicach wydano 125 tys. zł. 

Już od kilku lat w gminnej komunikacji publicznej funkcjonują zniżki dla seniorów. Mieszkańcy, którzy ukończyli 70 

rok życia, mogą podróżować za darmo (PKS). Samorząd wspomagał osoby starsze w dobie pandemii przekazując 

w początkowym okresie 2020 r. maseczki szyte w Gminnym Centrum Kultury czy pulsoksymetry. W analizowanym 

okresie prowadzony był cykl szkoleń cyfrowych, skierowanych do osób starszych „E-aktywni”. 
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POMOC W OKRESIE PANDEMII 

Wsparcie w zakupach i innych sprawach wymagających wyjścia z domu dla seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, pomoc objętym kwarantanną, a także telefoniczne wsparcie psychologiczne – to 

rodzaje pomocy, na jaką mogli liczyć meszkańcy w związku ze stanem epidemii. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie uruchomił usługę „Zakupy dla seniora 70+”. Mogły z niej 

korzystać osoby powyżej 70 roku życia mieszkające samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku albo z osobą 

z niepełnosprawnością. Taka pomoc udzielana była także osobom niepełnosprawnym po 18 roku życia, które 

mieszkają same. Pracownicy kłodawskiego GOPS-u osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, 

a potrzebującym tej formy pomocy, robili zakupy składające się z podstawowych artykułów spożywczych 

i higienicznych oraz środków czystości – w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. 

Mieszkańcy gminy, niezależnie od tego czy byli objęci kwarantanną lub izolacją, mogli skorzystać także 

z telefonicznej pomocy psychologicznej udzielanej przez terapeutów. 

4.18. DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach w roku 2020 realizowały cele i zadania określone w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 

oraz Umowie nr WTZ/00 w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej pomiędzy 

Starostą Powiatowym a Zarządem Gminy w Kłodawie. 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 2020 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: 

• terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach, 

• terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjną, 

• zajęć stymulująco – terapeutycznych, 

• zajęć z zakresu samoobsługi i higieny osobistej. 

Za realizację powyższych zadań byli odpowiedzialni: instruktorzy poszczególnych pracowni, fizjoterapeuta, 

pielęgniarka i psycholog.  

W marcu 2020 roku rozpoczęła się pandemia, dlatego zajęcia w placówce od 12 marca do końca maja nie 

odbywały się. Od czerwca zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym.  

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 związku z dokonaną przez Radę Programową oceną realizacji indywidualnych programów rehabilitacji 

postanowiono o przedłużeniu rehabilitacji ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów 
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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. 

 

CZEŚĆ V. OŚWIATA, KULTURA, SPORT I REKREACJA 

 

5.1. 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 2019/2020 (31.XII.2020r.) 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 523 uczniów w 24 oddziałach, natomiast do szkoły w Różanki uczęszczało 

213 uczniów w 11 oddziałach. 

Realizacja wydatków budżetowych w dziale 801 oświata i wychowanie na koniec 2020r. ukształtowała się na 

poziomie 11 mln 492 tys. 190 zł. 

Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych klasach SP w roku szkolnym 2019/2020 (stan na 31.XII.2020) 
 

Klasa 

Liczba oddziałów Liczba uczniów 

SP Kłodawa SP Różanki SP Kłodawa SP Różanki 

1 4 1 78 23 

2 3 1 59 14 

3 3 2 60 37 

4 2 1 46 22 

5 2 1 39 11 

6 4 2 97 45 

7 4 2 94 39 

8 2 1 50 22 

Razem 24 11 523 213 

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 2020 jeden uczeń został laureatem. Wielu uczniów otrzymało stypendium naukowe za wysokie 

wyniki w nauce. W ubiegłym roku 91 uczniów pobierało stypendium socjalne (ze środków rządowych), a 131 
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uczniów otrzymało stypendium gminne za wyniki w nauce. W ciągu 2020 r. ze środków budżetowych finansowano 

dowóz do szkół dla 11 niepełnosprawnych uczniów – mieszkańców naszej gminy. 

 

5.2. KULTURA 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie jest organizatorem życia kulturalno-społecznego na terenie Gminy Kłodawa. 

Ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 spowodowały, że działalność  

w dużej mierze przeniosła się do internetu.  

W formie interaktywnej zabawy realizowane były cykliczne warsztaty plastyczne, okolicznościowe akademie, 

koncerty czy spektakle teatralne. Odwołano imprezy o charakterze masowym: Kłodawska Majówka, Kłodawska 

Noc Rockowa czy Dożynki Gminne.  

W lipcu i sierpniu, zrealizowano cykl warsztatów artystycznych, zarówno w nowej siedzibie GOK w Kłodawie, jak 

i Wojcieszycach. Były one skierowane głównie do dzieci w wieku 8-12 lat, miały charakter tygodniowych półkolonii 

(w Wojcieszycach warsztaty trwały dwa tygodnie) i kończyły się organizacją „happeningów” z udziałem rodziców 

uczestników. Kilkukrotnie na terenie Gminy Kłodawa gościli aktorzy Krakowskich Małych Form Teatralnych 

„Widowisko”, przedstawiając bajki dla dzieci. W okresie wakacji, z powodzeniem zagrała „Scena Letnia 

w Kłodawie”, na której odbyły się cztery koncerty: „Projekt Cohen” - najpiękniejsze ballady Leonarda Cohena; 

gorzowska formacja rockowa Forbidden Souls; „W objęciach czasu” - poezja śpiewana; oraz koncert legendarnego 

wokalisty Budki Suflera, czyli Felicjana Andrzejczaka. Koncerty miały formę plenerową. W celu udostępnienia 

letnich koncertów jak najszerszej liczbie odbiorców, były one także transmitowane „na żywo” na portalach FB: 

Gminnego Ośrodka Kultury, Gminy Kłodawa, Radia Gorzów i serwisu gorzowianin.com. 

Jesienią została przygotowana oferta korzystania z sekcji artystycznych oraz zajęć, głównie ruchowych dla osób 

dorosłych i seniorów. Stacjonarnie zrealizowano na scenie letniej Dzień Promocji Kultury Romskiej. Spotkanie było 

także okazją do uczczenia jubileuszu 65-lecia działalności artystycznej Edwarda Dębickiego.  

BIBLIOTEKA GMINNA 

Gminna Bibliotek Publiczna w Kłodawie jest drugą samorządową instytucją kultury działającą na terenie gminy.  

Na sieć biblioteczną składa się również 1 filia mieszcząca się w Różankach (w świetlicy wiejskiej) oraz punkt 

biblioteczny w Zdroisku.  

Księgozbiór liczy ponad 26 tys. pozycji. W 2020 roku zakupiono 1.077 woluminów, w tym ze środków organizatora 

886 woluminów na kwotę 20.586,77 zł, jak również 191 woluminów na kwotę 3.750 zł z dotacji celowej Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych”. Pozyskano 4 egzemplarze książek z darów na kwotę 115,70 zł.  
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W 2020 roku w bibliotece było zarejestrowanych 873 czytelników (tj. w Kłodawie i filii w Różankach), natomiast 

ilość wypożyczeń wyniosła 12.412 szt.  

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 lutym 2020 roku zmieniła się siedziba biblioteki w Kłodawie, która obecnie znajduje się w Gminnym Centrum 

Kultury przy ul. Jeziornej 8. Zajmowana powierzchnia to 320 m², na którą składa się wypożyczalnia dla dzieci 

i dorosłych, czytelnia internetowa oraz czasopism, sala multimedialna, jak również antresola z miejscem pod 

wystawy i do czytania.  

Biblioteka bierze udział w projekcie Instytutu Książki skierowanym do najmłodszych, tj. dzieci w wieku 3-6 lat.  

W ramach tej akcji przedszkolakom przekazywane są wyprawki.  

W Kłodawie użytkownicy mają możliwość korzystania z czterech stanowisk komputerowych, 6 tabletów iPad Air. 

Ponadto biblioteka dysponuje 3 robotami Photon.  

SPORT I REKREACJA 

W gminie funkcjonują trzy ligowe piłkarskie kluby sportowe: w Różankach „Róża” (klasa okręgowa), 

w Wojcieszycach „KP Progres – SHR w Wojcieszycach” (klasa A), w Kłodawie „Gminny Klub Piłkarski Kłodawa” 

(klasa A). Ponadto w klasie B występuje drugi zespół Róży Różanki, w którym gra część piłkarzy, którzy do niedawna 

byli zawodnikami RKS-u Rybakowo. Działają też kluby szkolące dzieci i młodzież: „Junior” w Różankach, Uczniowski 

Klub Sportowy „Chemik Gorzów” w Chwalęcicach, KP „Progres” w Wojcieszycach oraz GKS Kłodawa. 

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.: kajakarze AZS AWF 

Gorzów Wlkp., piłkarze wodni, amatorzy zimnych kąpieli. Nadmienić należy, iż gmina wspiera sport osób 

niepełnosprawnych. 

W okresie wiosenno-letnim 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. Obecnie modernizowane jest 

boisko w Kłodawie.  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, które są stale rozbudowywane. 
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CZEŚĆ VI. PODSUMOWANIE 

W roku 2020 rok wiele naszych działań koncentrowało się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-

CoV-2. Codzienna praca stała się niecodzienna. Nowe warunki, w których przyszło funkcjonować samorządom, 

przysporzyły także mnóstwa wątpliwości i trudności mieszkańcom.  

Jednym z najważniejszych celów, który nam przyświecał, było nierezygnowanie z żadnych zaplanowanych 

inwestycji na 2020 rok. To się udało - w trudnych czasach, z zaciśniętym pasem w sferze wydatków bieżących. 

Stabilna sytuacja gospodarcza gminy i związana z nią bezpieczna sytuacja samorządowego budżetu umożliwiły 

realizację większości projektów służących poprawie jakości życia mieszkańców w poszczególnych Sołectwach. 

Warto tu wspomnieć o rozpoczęciu realizacji najbardziej wyczekiwanej inwestycji tj. budowie żłobka  

i przedszkola w Kłodawie. Mimo trwającej pandemii i jej skutków w 2020 r. na przedsięwzięcia inwestycyjne 

przeznaczono aż 12 mln zł (czyli ok 24% budżetu).  

Jednocześnie stale wzmacniana była współpraca władz gminy z mieszkańcami oraz sektorem pozarządowym. 

Urząd Gminy pozostawał otwarty, choć wprowadzono ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się po 

budynku. Jednak w tym trudnym dla nas okresie każdy mieszkaniec zawsze mógł liczyć na bezpośredni kontakt 

i pomoc. 

 

 

 


