RAPORT O STANIE GMINY BABIMOST
ZA ROK 2018
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym Burmistrz Babimostu przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Babimost za
rok 2018.
Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
 Uchwała Nr XVI/81/08 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Babimost na lata 2008-2018.
 Uchwała Nr XIII/57/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Babimost na lata 2011 – 2032.
 Uchwała Nr XXIX/144/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013
roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na
dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem urządzeń
wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie
Gminy Babimost.
 Uchwała Nr XXXVIII/235/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014
r. w sprawie przystąpienia Gminy Babimost do realizacji programu "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 Uchwała Nr XLI/253/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014
roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego.
 Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Babimost do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Regionu Kozła jako członka zwyczajnego.
 Uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
 Uchwała Nr XIII/103/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 22 lutego 2016 roku
w sprawie utworzenia „Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego”.
 Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 czerwca 2016
roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Babimost na
lata 2015 – 2020”. zmieniona uchwałą Nr XXXV/265/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
 Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016
roku w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwoju Kultury Gminy Babimost na lata
2016 – 2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury
i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 Uchwała Nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016
roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Babimost w latach 2017 – 2021.
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 Uchwała Nr XX/139/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 października 2016
r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Babimost do wspólnej realizacji
z Województwem Lubuskim i Gminą Kargowa projektu pn. „Kompleksowe
uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowane przez Gminę
Babimost z partnerami: Województwem Lubuskim oraz Gminą Kargowa”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (RPO-L2020)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta na
podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.
 Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016
roku w sprawie deklaracji współpracy Gminy Babimost z Gminą Niegosławice
w celu realizacji zadania pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji
samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w ramach
Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok.
 Uchwała Nr XXIII/162/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017
roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień
ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka na terenie
Miasta i Gminy Babimost na lata 2017 – 2019”.
 Uchwała Nr XXIII/163/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017
roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program badań
przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017 – 2019”.
 Uchwała Nr XXIII/164/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017
roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień
ochronnych dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym na terenie Miasta
i Gminy Babimost na lata 2017 – 2019”.
 Uchwała Nr XXXV/260/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018
r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego zadania zarządzania drogami
wojewódzkimi w celu wykonania projektu pn.: „Zintegrowany System Ścieżek
Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek”.
 Uchwała Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Babimost na
lata 2016 – 2018
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W Gminie Babimost w 2018 r. funkcjonowało 6 jednostek budżetowych i 2 instytucje
kultury.
Jednostki budżetowe nieposiadające osobowości prawnej:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście,
2) Szkoła Podstawowa w Babimoście,
3) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku,
4) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych,
5) Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście,
6) Zakład Usług Komunalnych w Babimoście.
Samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną to:
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1) Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście,
2) Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście,
oraz Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Babimoście
o których w dalszej części raportu.

WSPÓŁPRACA
GMINY
BABIMOST
Z
POWIATEM
Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.

ORAZ

W 2018 r. w ramach współpracy z Powiatem Zielonogórskim Gmina Babimost udzieliła
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowego ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem dla
Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sulechowie. Dzięki staraniom Burmistrza Babimostu Zakład TFP Sp. z o.o.
w Babimoście dołożył na zakup powyższego pojazdu kwotę 50.000 zł. Ponadto gmina
udzieliła Powiatowi Zielonogórskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w wysokości 554.840,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
„Modernizacja ul. Dworcowej w Babimoście”. Wcześniej powiat zielonogórski wsparł
budowę dróg ul. Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowę dróg w Podmoklach Małych.
Współpraca z samorządem Województwa Lubuskiego w 2018 r. polegała na
zagwarantowaniu przekazania przez gminę gruntów na rzecz Województwa Lubuskiego
pod budowę obwodnicy, między innymi Podmokli Wielkich. Gmina wcześniej pozyskała
grunty (ok. 10 ha) w użytkowanie wieczyste od PKP oddział w Poznaniu,
a w 2018 r grunty te, na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego przeszły na własność na
rzecz Gminy Babimost.

FINANSE GMINY
Budżet gminy na rok 2018 zakładał wpływy w kwocie 32 345 859,24zł oraz wydatki
w kwocie 32 948 435,24zł.
Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 30 849 666,06zł. tj. w kwocie niższej od
wstępnie planowanych wpływów.
Na poziom wykonania planu dochodów miała wpływ sprzedaż majątku gminy, która
została zrealizowana w wysokości 39,08% do planu. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że
zrealizowanie zaplanowanych dochodów z tego tytułu nie zawsze jest wykonalne.
Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 33 994 091,29zł tj. w kwocie wyższej od
wstępnie planowanych wydatków.
Realizacja budżetu wymagała wprowadzenia przez radę 7 zmian w celu urealnienia
wielkości dochodów i wydatków, ponadto przychody z tytułu kredytów na realizację
polityki inwestycyjnej zostały zaciągnięte w kwocie wyższej od wstępnie planowanych.
Plan na początek roku z tego tytułu wynosił 2 000 000zł ,po zmianach 3 500 000zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 958,96zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 5 464,41zł.
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W gminie realizowane są następujące projekty współfinasowane ze środków zewnętrznych:
1. Projekt pt. „Zintegrowany system ścieżek rowerowych w gminach: Babimost,
Zbąszynek, Kargowa” obejmował budowę odcinków ścieżek rowerowych:
a) Babimost ul. Wolsztyńska dł. ścieżki 511m,
b) Nowe Kramsko ulica 3 maja do drogi wojewódzkiej Nr 304 (trasa Kolesin – Nowe
Kramsko) długość 959m.
c) Gmina Babimost do granicy z Gminą Zbąszynek na Kręcko dł. ścieżki ok. 281m
d) Podmokle Wielkie, Podmokle Małe – Zbąszynek dł. ścieżki ok. 2 648m.
e) Kolesin – Stare Kramsko dł. ścieżki ok. 2 412m.
f) Stare Kramsko – Wojnowo dł. ścieżki ok. 2 401m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019. Wysokość pozyskanego
dofinansowania wynosi 76,50% kosztów kwalifikowanych ogółem.
Koszty ogółem (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynoszą 6 582 359,15zł, w tym
koszty objęte dofinansowaniem wynoszą 4 866 947,34zł, w tym dofinansowanie
3 723 214,68zł.
2. Projekt pt. ”Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje
realizowanych przez partnerów: Gminę Babimost, Województwo Lubuskie, Gminę
Kargowa.”
Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2016 – 2018r. Wysokość pozyskanego
dofinansowania wynosi 85,00% kosztów kwalifikowanych ogółem .
Koszty ogółem (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) 1 779 474,33zł zł, w tym
koszty objęte dofinansowaniem wynoszą 1 595 501,19zł, tym dofinansowanie
1 356 175,96zł.
3. Projekt pt. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie
kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego:
krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego,
wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. Wysokość pozyskanego
dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych ogółem.
Koszty ogółem wynoszą 749 055,51 zł, w tym dofinansowanie 527 290,70zł.
1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie ponad 30 organizacji pozarządowych, w tym
18 stowarzyszeń, 5 klubów sportowych, 3 uczniowskie kluby sportowe, 6 kół gospodyń
wiejskich. Na koniec roku, dane te nie uległy zmianie.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych,
zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:
1. W zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki
i integracji społecznej
1) Towarzystwu Miłośników Ziemi Babimojskiej w Babimoście
 3.500 zł na realizację zadania „Podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrony dóbr
kultury i tradycji”
2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 Babimost
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3)

4)

5)

6)

7)

 3.500 zł na realizację zadania „Wspieranie integracji i aktywizacji osób
w podeszłym wieku i inwalidów”.
Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego im. 45 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
w Babimoście
 3.000 zł na realizację zadania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
Stowarzyszeniu Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni
Podmoklom”.
 7.000 zł na realizację zadania „Ochrona dóbr kultury i tradycji, miejsc integracji
społecznej oraz organizowanie imprez integracyjnych i sportowych na rzecz
społeczności lokalnej”.
Stowarzyszeniu „Lepsza Przyszłość” w Babimoście
 2.500 zł na realizację zadania „Organizowanie imprez kultywujących tradycje
regionalne”.
Babimojskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku
 2.500 zł na realizację zadania „Działania kulturalno – edukacyjne osób w starszym
wieku”.
Stowarzyszeniu Kulturalno – Edukacyjnemu „Cyga”
 2.500 zł na realizację zadania „Ocalenie od zapomnienia dawnych tradycji,
zwyczajów i obyczajów łączących pokolenia”.

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Klon” w Babimoście
 25.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu w tym głównie piłki
nożnej dla młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Babimost”.
2) Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Jedność” Podmokle
 28.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu w tym głównie piłki
nożnej dla młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Babimost (Podmokle Małe,
Podmokle Wielkie, Laski)”.
3) Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Polonia” Nowe Kramsko
 28.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu w tym głównie piłki
nożnej dla młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Babimost (Nowe Kramsko,
Stare Kramsko, Kolesin)”.
4) „Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Iskra” Babimost
 7.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w zawodach,
meczach i rozgrywkach sportowych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy
Babimost”.
5) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Fenomen” Babimost
 8.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w zawodach,
meczach i rozgrywkach sportowych przez dzieci i młodzież gimnazjum z terenu
Gminy”.
6) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olimp”
 7.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w zawodach
i pokazach, popularyzowanie akrobatyki sportowej wśród dzieci”.
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3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) Sulechowskiemu Stowarzyszeniu „Amazonek”
 1.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie profilaktyki oraz pomoc
w rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii”.
2) Gminnemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Babimost
 3.500 zł na realizację zadania „Pomoc w dostępie do rehabilitacji i integracji
osób niepełnosprawnych”.
3) Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Terenowe Babimost
 3.500 zł na realizację zadania „Pomoc w dostępie do edukacji leczniczej oraz
integrowanie osób wymagających stałej opieki medycznej”.
Informacja o sytuacji finansowej Gminy Babimost została zawarta w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2018, które jest jednym z niezbędnych elementów w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie o udzielenie absolutorium.
W roku 2018 w Gminie Babimost nie był realizowany budżet obywatelski.

MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 36 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6221 osób, w tym 6057 osób
zamieszkiwało na pobyt stały i 164 osoby na pobyt czasowy, w tym 3158 kobiet i 3063
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 511 osób,
a liczba mieszkańców – 657,
 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1838 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1971,
 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 809, a liczba mieszkańców:
435.
W 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 3906 osób, a na terenach wiejskich 2315 osób.
W podziale na poszczególne miejscowości liczba mieszkańców wynosiła:
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W 2018 r. narodziło się w gminie 58 osób, w tym 27 dziewczynek i 31 chłopców, a zmarły
63 osoby, w tym 33 kobiety i 30 mężczyzn.
Wobec powyższego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł -5.
W 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Babimoście sporządzono 70 aktów małżeństwa,
w tym było 46 ślubów konkordatowych, 23 cywilne (19 poza Urzędem Stanu Cywilnego, 4
w Urzędzie Stanu Cywilnego), 1 transkrypcja, z tego zarejestrowano 21 małżeństw
mieszkańców Gminy Babimost , natomiast spoza terenu gminy 49 małżeństw.

OCHRONA ZDROWIA
Na terenie Gminy Babimost funkcjonuje jeden publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, gdzie
podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Babimoście. Gminny Ośrodek Zdrowia
w Babimoście został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXXIII/156/98 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 18 czerwca 1998 r.
GOZ SPZOZ w Babimoście wpisany został do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą w dniu 18 listopada 1998 r. i rozpoczął działalność statutową
z dniem 27.11.1998 r. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w Przychodni nr 1
w Babimoście mieszczącej się przy ul. Gagarina 18 oraz w Przychodni nr 2 znajdującej się
przy ul. Gromadzkiej 7 w Nowym Kramsku. Gminny Ośrodek Zdrowia posiada osobowość
prawną i jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, świadcząc usługi
z zakresu ochrony zdrowia.
Ośrodek Zdrowia świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie
umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Usługi te obejmują świadczenia
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej środowiskowej oraz
higieny szkolnej. Ilość osób zadeklarowanych do lekarza POZ według stanu na koniec
grudnia 2018 r wynosiła 4351 deklaracji, do pielęgniarki środowiskowej 4375 deklaracji,
do położnej środowiskowej 2148 oraz do higienistki szkolnej 500 deklaracji. W roku 2018
udzielono 20 711 r. różnego typu porad lekarskich bądź porad recepturowych.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Babimoście finansowany jest w ramach statutowej
działalności przez NFZ i przychody z tego tytułu w roku 2018 wyniosły 1 201 271 zł.
Wpływy z innych źródeł to 159 685 zł.
W budynku Przychodni nr 1 znajdują się: rejestracja, trzy gabinety lekarskie,
w których przyjmowani są dorośli oraz gabinety lekarza pediatry tj. gabinet dla dzieci
chorych oraz gabinet dla dzieci zdrowych – punkt szczepień.
W budynku znajdują się również: gabinet zabiegowy, gabinet EKG i spirometrii, punkt
pobierania materiału do badań laboratoryjnych, pomieszczenia do przechowywania
materiałów niebezpiecznych oraz gabinety wynajmowane przez podmioty zewnętrzne
świadczące usługi zdrowotne.
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W Ośrodku Zdrowia udzielane są usługi zdrowotne z zakresu ginekologii
i położnictwa dla mieszkańców gminy. Świadczenia te realizowane są przez lekarza
ginekologa – położnika w ramach jego własnej umowy z NFZ. Na terenie przychodni
funkcjonuje również Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień finansowany przez Gminę
Babimost. W budynku Przychodni nr 1 przyjmuje również logopeda i lekarz medycyny
pracy, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów od ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W zakresie diagnostyki w budynku Przychodni nr 1 w Babimoście i nr 2 w Nowym
Kramsku, pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych dla wszystkich osób
niezależnie od tego, czy posiadają skierowania na badania, czy chcą je wykonać poza
systemem NFZ.
W budynku Przychodni nr 2 znajduje się: rejestracja, gabinet lekarza POZ i gabinet
zabiegowy.
W Ośrodku Zdrowia w Babimoście istnieje możliwość wykonania badań USG w ramach
skierowań od lekarza rodzinnego (badania te dla osób zadeklarowanych do GOZ
wykonywane są bezpłatnie) jak również poza systemem NFZ.
Budynki Przychodni nr 1 i nr 2 przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
Ośrodek Zdrowia w 2018 r. realizował cztery programy zdrowotne, trzy programy
finansowane były przez Gminę Babimost oraz jeden współfinasowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Program zdrowotny szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy
szczególnego ryzyka na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017 – 2019” – Program
skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia oraz rencistów bez dodatkowych
dochodów i zameldowanych na terenie miasta i gminy Babimost. Celem głównym
programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne. Kwota
przeznaczona ze środków gminy wyniosła 3.412,88 zł – kwota zewnętrznego finansowania
wyniosła 2.275,26 zł; z programu skorzystało 171 osób.
„Program zdrowotny szczepień ochronnych dzieci przeciwko zakażeniom
pneumokokowym na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019” skierowany jest
do dzieci w wieku od 2 do 3 lat, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom.
Celem głównym programu jest zmniejszenie zachorowalności na Inwazyjną Chorobę
Pneumokokową i poprawa zdrowia dzieci – kwota przeznaczona ze środków gminy
wyniosła 2.712 zł – kwota zewnętrznego finansowania wyniosła 1.808 zł; z programu
skorzystały 24 dzieci.
„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017 – 2019”. obejmuje
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Celem głównym programu jest wykrycie
i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci oraz objęcie opieką diagnostyczną i leczniczą dzieci
z problemami słuchowymi lub uszkodzeniami słuchu.
Program nie jest refundowany ze środków zewnętrznych. Do dnia 12 grudnia 2018
przebadano audiometrem tonalnym 446 uczniów.
Program finansowany w ramach EFS – LRPO.
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„Lubuszanie skutecznie przeciwko nowotworom – wsparcie realizacji programów
zdrowotnych kierunkowane na wykrycie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita
grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”.
Program współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Umowa o współpracy nr 5/2017 zawarta pomiędzy GOZ SPZOZ Babimost i „VITA”
Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy dla realizacji Projektu
RPLB.06.07.00-08-0001/16-00 będącego załącznikiem do uchwały nr 196/2659/17
Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27.06.2017 r.
W myśl art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi rada gminy w drodze uchwały określiła na terenie Gminy Babimost
następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%
zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu.
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%
zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu.

Liczba wydanych zezwoleń w 2018 r. na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 15,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 14,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 14.
2)przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 3,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 3.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 26 placówek posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 21 placówek, w tym: 15 przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, a 6 placówek przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.
Przyczyną spadku liczby wydanych zezwoleń była likwidacja punktów sprzedaży.
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Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 do
budżetu gminy wpłynęła łączna kwota 127.266,07 zł.
Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
w 2018 r. sfinansowane zostały wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Babimoście (szczegółowe wydatki Komisji zawarte zostały w dalszej
części raportu).
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło w 2018 r. 11
zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gmina Babimost na dzień 31 grudnia 2018 r. była właścicielem 71 budynków
komunalnych, w tym 16 mieszkalnych, w których jest 87 mieszkań o ogólnej pow.
użytkowej 4 564,59 m2.
Wykaz budynków komunalnych przedstawia poniższa tabela:
Miejscowość

Ogółem

Mieszkalnych

Babimost
Nowe Kramsko
Stare Kramsko
Kolesin
Podmokle Małe
Podmokle Wielkie
Zdzisław
Laski
Ogółem

34
13
5
6
7
4
0
2
71

11
2
0
0
1
2
0
0
16

Liczba
mieszkań
66
8
2
1
6
4
0
0
87

Pow. użytkowa
mieszkań w m2
3 167,67
558,27
117,72
58,70
433,80
228,43
0
0
4 564,59

Liczba mieszkań w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmianie.
W celu zwiększenia zasobu komunalnego Gmina Babimost w 2018 roku podpisała
z Agencją Mienia Wojskowego porozumienie w zakresie nabycia 19 lokali mieszkalnych.
W związku z powyższym w pierwszym etapie tj. w 2018 r. gmina nabyła 9 lokali
mieszkalnych położonych na terenie miasta Babimost o ogólnej powierzchni użytkowej:
369,40 m2 na łączną kwotę po zastosowaniu bonifikaty 528.768,00 zł.
W 2018 r. dokonano również sprzedaży trzech mieszkań znajdujących się w zasobie gminy
na łączną kwotę 122.267,25 zł, w tym dwa lokale zostały nabyte przez dotychczasowych
najemców z zastosowaniem bonifikaty, a jeden lokal został sprzedany w ramach przetargu
ustnego nieograniczonego.
W 2018 r. dokonano remontu budynków i mieszkań, znajdujących się w Babimoście,
Podmoklach Małych, Starym Kramsku i w Podmoklach Wielkich:
 wymieniono instalacje elektryczną w budynku przy ulicy Kargowskiej 13,
 wymieniono instalację gazową w budynku przy ul. Piłsudskiego 19, w mieszkaniach
przy ul. Konstytucji 3 Maja 4/4,
 remont klatki schodowej – Piłsudskiego 21,
 remont dachu przeprowadzony w budynkach w Babimoście przy ulicy Nowej 3B i 3C,
Piłsudskiego 10,
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remont elewacji – Piłsudskiego 10, Moniuszki,
remonty kominów - przy ulicy Piłsudskiego 10, Piłsudskiego 14,
remonty pieców - Piłsudskiego 21/5,
wymiana stolarki budowlanej w budynkach w Babimoście przy ulicy Piłsudskiego 10,
Piłsudskiego 21, Kargowskiej 13, Podmokle Małe 30C/2, Kargowska 15, Nowe
Kramsko Szkolna 8, Stare Kramsko 35,
 wymiana ogrodzenia - Podmokle Małe 30,
 doprowadzenie wodociągów w budynku – Stare Kramsko 35,
 doprowadzenie ciepłej wody w budynkach - nie dotyczy,
 doprowadzenie centralnego ogrzewania w budynkach - nie dotyczy,
 budynki przyłączono do sieci gazu ziemnego – Podmokle Wielkie 61,
 dokonano ocieplenia budynków w Babimoście przy ulicy Nowej 3B i 3C,
Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 3,37% mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet,
na dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 3,37%.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 21 osób, zaś pod koniec
2018 r. było to 27 osób. Na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego
zarejestrowanych na dzień 1 stycznia 2018 br. było 25 osób. W ciągu roku jednej rodzinie
przydzielono lokal socjalny.Gmina do swojej dyspozycji ma lokale komunalne uzyskane
z ruchu ludności i dlatego tez nie może zabezpieczyć lokalu dla każdej potrzebującej osoby
oraz lokale socjalne (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 3 lokale).
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dodatku
burmistrz, w drodze decyzji.
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek spełnia kryteria ustawy – to organ wydaje decyzję
administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin na łączną kwotę 26.465,00 zł.
2. Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia –
dodatku energetycznego.
W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęło
12 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. W ramach złożonych wniosków
realizowana była wypłata świadczenia.
Poniżej tabela przedstawiająca wartość wypłaconych dodatków energetycznych w 2018 r.
w podziale na rodzaje gospodarstw domowych
1 Gospodarstwa domowe
Kwota wypłaconych dodatków (zł)
112,98
prowadzone przez osoby samotne
2 Gospodarstwa domowe składające Kwota wypłaconych dodatków (zł)
738,91
się z 2 do 4 osób
3 Gospodarstwa domowe składające Kwota wypłaconych dodatków (zł)
188,54
się z co najmniej z 5 osób
4 Razem:
Kwota wypłaconych dodatków (zł)
1.040,43
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W 2018 r. Gmina Babimost dokonała wypłaty dodatków energetycznych w kwocie ogółem
1.040,43 zł.

DROGI
Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi gminne
publiczne o długości 65,09 km wykorzystywane są głównie do ruchu lokalnego.
W porównaniu do roku ubiegłego długość dróg gminnych pozostała bez zmian. Na terenie
miasta Babimost zdecydowana większość dróg gminnych ma nawierzchnię utwardzoną
(bitumiczna, płyty betonowe i kostka betonowa).
Długość ścieżek rowerowych na dzień 01.01.2018 wynosiła 24,46 km, natomiast na dzień
31.12.2018 wynosiła 25,92 km, głównie o nawierzchni asfaltowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Odpady
Odbiorcą odpadów komunalnych w 2018 r. była firma TRANS-FORMACJA Marcin
Wijatyk, 66-213 Skąpe, Ołobok, ul. Słoneczna 17.
W Gminie Babimost systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte są
nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
wykorzystywane jedynie przez część roku. Od 01.04.2014 r. Gmina Babimost odstąpiła od
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
Na dzień 01 stycznia 2018 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosiła 8,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady były zbierane
i odbierane w sposób selektywny, natomiast 12,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady
nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny. Od 01.04. 2018 roku stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła i wynosiła 9,50 zł miesięcznie od osoby,
jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny, natomiast 13,50 zł
miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego
domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady zbierane były odbierane w sposób selektywny
wynosiła 230,00 zł, natomiast w sytuacji, gdy odpady nie były zbierane i odbierane
w sposób selektywny 260,00 zł.
Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym zameldowanych na terenie
Gminy Babimost na dzień 31.12.2018 r. na pobyt stały i czasowy wynosiła: 6221 osób
w tym: miasto: 3906, wioski: 2315. Natomiast na podstawie danych pochodzących ze
złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła:
5340 osób, w tym: miasto: 3405, wioski: 1935.
W roku sprawozdawczym 2018 z terenu Gminy Babimost łączna masa odebranych
i zebranych odpadów komunalnych wynosiła 1361,688 Mg.
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W 2018 roku uzyskano następujące poziomy:
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów:
papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości – 27,40% (wymagany poziom
recyklingu na koniec 2018 r. wynosił minimum 30 %)
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości – 94,10%
(wymagany poziom recyklingu na koniec 2018 r. wynosił minimum 50 %)
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w wysokości – 0,7% (wymagany poziom ograniczenia na
koniec 2018 r. wynosił do 40 %).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul.
Kargowskiej w Babimoście (przy oczyszczalni ścieków) prowadzony przez Zakład Usług
Komunalnych w Babimoście.
Punkt, do którego wszyscy mieszkańcy gminy mogą, poza systematycznym odbiorem
z posesji przekazywać posegregowane odpady takie jak: papier, tworzywa sztuczne
i metal, szkło, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane chemikalia, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady zielone.
Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są po
każdorazowym okazaniu dokumentu tożsamości.
Na teren PSZOK nie są przyjmowane odpady tj: pozostałości po sortowaniu, odpady
zmieszane, zimny popiół. Nie są również przyjmowane odpady przemysłowe oraz
z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 r. powinno wpłynąć 908 626,25zł.
Do dnia 31.12.2018 r. wpłynęło 777 894,23 zł, w tym nadpłaty na 2019 rok 9 968,16 zł.
Należności pozostałe do zapłaty wyniosły: 140 700,18 zł , w tym zaległości 69 034,41zł.
W 2018 roku poniesiono głównie następujące koszty odbioru odpadów:
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost – 645 500,00 zł,
- zbiórka i odbiór przeterminowanych leków – 1 150,08 zł,
- rekultywacja wysypiska śmieci – 34 801,50 zł.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Gmina Babimost już po raz siódmy przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających
azbest. W 2018 r. zadanie finansowane było w ramach Programu priorytetowego
NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających
azbest.
Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek
i transport falistych płyt azbestowo – cementowych z 9 nieruchomości położonych na
terenie Gminy Babimost wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu
składowisku odpadów niebezpiecznych oraz zabezpieczenie, załadunek i transport falistych
płyt azbestowo - cementowych złożonych luzem na działkach z 17 nieruchomości
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położonych na terenie Gminy Babimost. Wyroby zawierające azbest zostały przekazane na
składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Doborów 8, 28-142 Tuczepy.
Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów
zawierających azbest odznaczających się dużą odpornością na działanie czynników
chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Należy pamiętać, że azbest zaliczany jest do
10-ciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Ich szkodliwe działanie może się
ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od
momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Wielkość zagrożenia
zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz
czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące w trwałej postaci.
Wdychane do płuc włókna są pochłaniane przez komórki układu odpornościowego, jednak
ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce, wystając z niej, powodują
wyciek jej zawartości, wnikanie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki.
Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, że
azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego
elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.
W wyniku realizacji zadania, które zostało przeprowadzone na terenie Gminy Babimost
unieszkodliwiono w 2018 odpady zawierające azbest w ilości 7.090,00 m2, tj. 92,18 Mg.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 47 569,94 zł. Całkowite usunięcie azbestu
z terenu Gminy Babimost winno być wykonane do końca 2032 roku zgodnie z przepisami
ustawy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. z terenu gminy od 2012 r. usunięto 39.127,55 m2 tj.
486,179 Mg azbestu. Zgodnie z inwentaryzacją na terenie Gminy Babimost do usunięcia
pozostało 109.433,48 m2.

1)
2)
3)
4)

5)

Walka ze smogiem
W ramach walki ze smogiem Gmina Babimost uchwałą Nr XXXI/233/18 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. wprowadziła dotacje celowe z budżetu Gminy
Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza polegające na trwałej zmianie
sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno
i wielorodzinnych obejmujące wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie
stałym na ekologiczne, w tym na :
ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie elektryczne,
pompy ciepła,
automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym tzw. peletem, nieposiadające
dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie
parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza,
odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony
przez akredytowaną jednostkę badawczą,
automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu
umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane
ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające
5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez
akredytowaną jednostkę badawczą.
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Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac, które zostaną
przeprowadzone w roku udzielania dotacji, obejmujących:
1) demontaż starego źródła ogrzewania,
2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
3) podłączenie do sieci gazowej,
4) podłączenie do sieci elektrycznej.
Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy,
spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie
więcej niż:
1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
 4.000,00zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe,
 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła,
 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie
elektryczne,
 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na automatyczne kotły
retortowe,
2) dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:
 2.000,00zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe,
 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie
elektryczne.
Nie udziela się dotacji na:
1) wykonanie prac projektowych,
2) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań
(przenośnych),
3) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.
4) na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.
5) instalację ogrzewania węglowego.
6) zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze.
W 2018 roku do tut. urzędu wpłynęły 22 wnioski o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza, z czego
podpisano 18 umów na udzielenie dotacji. Rozliczonych zostało 17 umów na kwotę
59 997,00 zł.
Dotacje celowe z budżetu Gminy Babimost na wymianę istniejących źródeł ciepła
opartych na nieekologicznym paliwie stałym udzielane będą w kolejnych latach.
Odnawialne źródła energii – dotacja na zakup i montaż kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Babimost
Rada Miejska w Babimoście dnia 13 lutego 2012 roku podjęła Uchwałę Nr XVII/83/12
w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na
dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem urządzeń wykorzystujących
źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Babimost.
15

Dotacji udziela się na wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj. kolektorów słonecznych.
Wnioski o dofinansowanie na w/w zadanie można składać co roku do 30 kwietnia przed
zamiarem zakupu i montażu urządzeń w Urzędzie Miejskim w Babimoście ul. Rynek 3.
W 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek.
Dofinansowanie kosztów budowy inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki
wodnej na terenie Gminy Babimost-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Rada Miejska w Babimoście w dniu 30 marca 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/170/17
w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Babimost.
Dotacji udziela się na dofinansowanie kosztów budowy inwestycji służących ochronie
środowiska i gospodarki wodnej tj. przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota
dofinansowania stanowi 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 5.000,00zł
słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 dla jednej nieruchomości.
W roku 2018 złożono 4 wnioski o dofinansowanie, 1 wniosek wycofano.
Dofinansowania udzielono na 3 wnioski w łącznej kwocie 15.000,00zł ( po 5.000,00zł na
każdy wniosek).
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Rada Miejska w Babimoście w dniu 29 czerwca 2018r. podjęła Uchwałę Nr XXXV/265/18
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Babimost na lata 2015 – 2020”.
Podjęcie przedmiotowej uchwały miało na celu aktualizację Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej przyjętego w dniu 23 czerwca 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej
w Babimoście Nr XVIII/125/16 z uwagi na plany inwestycyjne Gminy Babimost oraz
podmiotów planujących budowy instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii,
dla których ww. plan będzie dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się
o dofinansowanie ze środków unijnych.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Babimost
Rada Miejska w Babimoście corocznie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Babimost.
W 2018 r. na bezdomne zwierzęta Gmina Babimost poniosła następujące koszty:
- weterynarz 2090,00 zł,
- schronisko 11 312,67 zł,
- zakup karmy 1080,58 zł.
Łączny koszt wyniósł 14 483,25 zł.
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W 2018 r. odłowiono trzy psy, które trafiły do schroniska w Jędrzejewie oraz jeden
potrącony kot.
Na dzień 31.12.2018 r. w schronisku w Jędrzejewie przebywały 3 psy z terenu Gminy
Babimost.
Wydano 8 skierowań na sterylizację i kastrację 12 kotów, w tym:
-sterylizacja i kastracja 12 kotów,
-uśpienie ślepego miotu - 1 kot.
Ponadto wpłynęło 10 wniosków od społecznych opiekunów zwierząt o zakup karmy.
Na dzień 31.12.2018 r. zarejestrowanych było 4 społecznych opiekunów zwierząt.

INWESTYCJE
W roku 2018 Gmina Babimost realizowała następujące inwestycje:
1. Przystąpiono do realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej
w Nowym Kramsku. Do 20.10 2018r. wykonawca wykonał 45% prac. Budowa boiska
zakończyła się w 2019r. W wyniku realizacji tej inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 25mx45m do gry: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis.
Nawierzchnia płyty boiska została wykonana z poliuretanu typu EPDM. Zamontowano
również piłkochwyty, oświetlenie boiska i terenu przyległego oraz monitoring. Cała
inwestycja kosztuje 673.036,16zł brutto i w całości jest sfinansowana z budżetu gminy.
w 2018 roku wydatkowano część środków finansowych w kwocie 300.000 zł.
2. Rozpoczęto budowę budynku szatni przy boisku w Kolesinie. W ramach I etapu budowy
wykonano stan surowy otwarty (budynek o powierzchni użytkowej 85,86m2) za kwotę
138.976,05zł brutto. Wykończenie budynku zostanie wykonane w 2019r.
3. Rozpoczęto rzeczową realizację projektu pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług dla ludności
oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania
dziedzinowego przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście” przy współudziale
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz osiemnastu partnerów projektu.
W roku 2018 dostarczono sprzęt i wdrożono specjalistyczne oprogramowanie w Zakładzie
Usług Komunalnych w Babimoście. Obecnie trwa wymiana wodomierzy na wodomierze
radiowe. Łącznie w gminie zostanie wymienionych 1.243szt. wodomierzy.
Termin zakończenia wymiany to 31.08.2019r. Łączny koszt projektu dla Gminy Babimost
to 995.296,96zł brutto, w którym dofinansowanie wynosić będzie 687.306,83zł.
4. W roku 2018 wykonano ścieżkę rowerową w Nowym Kramsku tj. wzdłuż ulicy 3 Maja
do połączenia z drogą wojewódzką trasa Kolesin – Nowe Kramsko o długości 959m
ścieżki oraz 1 stannicę rowerową. Zakończono budowę ścieżki rowerowej w Babimoście
przy ulicy Wolsztyńskiej tj. wybudowano 511m ścieżki oraz 510,60m oświetlenia. Zadania
zamknęły się łączną kwotą 936.307,03zł brutto.
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Rozpoczęto również realizację budowy ścieżki rowerowej na odcinku z Podmokli Wielkich
w kierunku na Kręcko do granicy z Gminą Zbąszynek. Długość tego odcinka to 2.929m
oraz 1 stannica rowerowa. Koszt budowy tego zakresu to kwota 1.614.388,02zł brutto.
Termin wykonania tego zadania to 30 maja 2019 roku.
Na odcinku ścieżki rowerowej Kolesin – Wojnowo wykonano wycinkę drzew przez teren
lasów państwowych za kwotę 104.412,88zł brutto. Gmina w 2018r. poniosła również
opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej pod budowę ścieżki rowerowej w łącznej
kwocie 200.951,24zł.
Budowa ścieżek rowerowych zakończy się w drugim półroczu 2019r.
Projekt budowy ścieżek rowerowych realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kargowa
i Gminą Zbąszynek oraz z Powiatem Zielonogórskim i Powiatem Świebodzińskim
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
5. Na Placu Wolności w Babimoście wybudowany został parking wraz
z drogą dojazdową za kwotę 158.942,49zł brutto. W obrębie nowego parkingu
przystąpiono do wykonania oświetlenie parkingu. Inwestycja w postaci budowy parkingu
została zrealizowana dla zapewnienia możliwości dojazdu do lokali usługowych.
W obrębie zajezdni została zamontowana nowa wiata przystankowa za kwotę 22.755,00zł
brutto.
6. Przebudowano i zmodernizowano ulicę Lotniczą. W ramach inwestycji wymienione
zostały krawężniki, wykonano nowe odwodnienie i położono nową nawierzchnię z masy
asfaltowej. Koszt tego zadania wyniósł 510.149,91zł.
7. Na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście wybudowana została droga
dojazdowa do ,,Fitness Park”. Nawierzchnia drogi wykonana jest z kostki brukowej. Koszt
inwestycji to 174.081,00zł.
8. W budynku przy ulicy Nowej 3 w Babimoście wykonana została termomodernizacja
ścian i stropodachu. Wymianie uległa także część stolarki. Łączny koszt tego zadania
wyniósł 444.107,62 zł.
9. W Babimoście przy Placu Powstańców Wlkp. budynek byłej Biblioteki został
przebudowany na Centrum Medyczne. W wyniku przebudowy w budynku powstały dwie
poradnie: stomatologiczna i rehabilitacyjna oraz dobudowana została winda. Koszt
przebudowy budynku wyniósł 1.137.503,27zł.
10. W miesiącu maju przebudowana została droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych
na lotnisku. Droga zastała poszerzona i wykonano nową nawierzchnię. Koszt inwestycji,
to 488.845,11zł. Wzdłuż drogi wybudowana została także sieć kanalizacyjna
i wodociągowa, całkowity koszt tych sieci - 1.555.045,37zł.
Na powyższe zadania otrzymano środki z zewnątrz w wysokości 1.356.175,96 zł.
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PRZEDSIĘBIORCY
Elektronicznym rejestrem przedsiębiorców jest baza Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. Aktywnych
przedsiębiorców, dla których Gmina Babimost jest głównym miejscem wykonywania
działalności gospodarczej. Wg danych CEiDG na dzień 31.12.2018 r. było 272
zarejestrowanych przedsiebiorców. Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Babimost charakteryzuje się dużą różnorodnością branż. Najwięcej jest firm z branży:
handel, usługi motoryzacyjne, budownictwo.
Przedmiot działalności wg sekcji PKD 2007 obrazuje wykres poniżej.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
wg sekcji PKD 2007
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Sekcje PKD 2007:
A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
B. Górnictwo i wydobywanie.
C. Przetwórstwo przemysłowe.
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją.
F. Budownictwo.
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle.
H. Transport i gospodarka magazynowa.
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
J. Informacja i komunikacja.
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K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.
O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.
P. Edukacja.
Q. Opieka zdrowotna i opieka społeczna.
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
S,T,U. Pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników, gospodarstwa domowe produkujące usługi i świadczące usługi na
własne potrzeby; organizacje i zespoły eksterytorialne.
Gmina Babimost na swojej stronie internetowej na bieżąco informuje przedsiębiorców
m.in. o możliwościach pozyskiwania środków pieniężnych z funduszy unijnych na rozwój
swoich firm, o szkoleniach i ciekawych, godnych uwagi spotkaniach informujących
o wystawach dla przedsiębiorców itp.
Ponadto gmina z przedsiębiorcami miejscowymi i z zewnątrz w 2018 r. prowadziła
działania mające na celu rozwój miejscowych firm i powstanie nowych zakładów pracy.

BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Powierzchnia Gminy Babimost wynosi 9 227 ha, z tego powierzchnie objęte miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego wynoszą 223 ha, co stanowi 2,4 % pow. całej
gminy, z tego plany obejmują 1,5% terenów wiejskich oraz 0,9% terenów miasta.
W 2018 roku Burmistrz Babimostu wydał 67 decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Decyzje te obejmowały lokalizację zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej wraz z infrastrukturą oraz tereny działalności usługowej i produkcyjnej.
Głównym przedmiotem inwestycji były działki położone w obrębie geodezyjnym
Podmokle Małe i dotyczyły zabudowy mieszkalnej. W tym samym okresie wydane zostały
24 decyzje inwestycji celu publicznego, które były związane z budową infrastruktury
technicznej i społecznej.
W miesiącu lutym 2018r. Rada Miejska w Babimoście uchwaliła Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Babimost. Opracowane
studium objęło tereny położone w różnych częściach gminy.
W wyniku uchwalenia studium zmienione zostało przeznaczenie znacznych obszarów
gruntów rolnych, które uzyskały możliwość zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej,
rekreacyjnej i siedliskowej. W studium uwzględnione zostały także działki przeznaczone
pod budowę farm fotowoltaicznych.
Także w 2018 roku Rada Miejska Uchwałą nr XXXVI/290/18 uchwaliła Plan
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Miasta Babimost.
W ramach tego planu nowe przeznaczenie uzyskały tereny położone przy ulicach:
Lotniczej, Placu Wolności, Polnej, Kargowskiej i Leśnej. Łączna powierzchnia objęta tym
planem, to 6,01ha.
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Kolejnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babimost
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/291/18 był plan obejmujący tereny
położone w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle
Wielkie, Podmokle Małe i część miasta Babimost. W tym planie stworzone zostały
warunki dla lokalizacji zabudowy mieszkalnej i usługowej na znacznych terenach, głównie
na terenach wiejskich. Jednym z największych jest teren położony pomiędzy Babimostem,
a wsią Podmokle Małe.
Powierzchnie nowych terenów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:
Podmokle Małe - 48,97ha,
Podmokle Wielkie - 17,7 ha,
Kolesin - 5,58ha,
Nowe Kramsko - 4,83ha,
Stare Kramsko - 2,79 ha,
Babimost - 16,28 ha.
Opracowania urbanistyczne pozwoliły na znaczące zwiększenie oferty dla inwestorów
zarówno w zakresie zabudowy mieszkaniowej jak też zabudowy przemysłowej
i usługowej. Plany pozwolą na uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę, co znacznie przyspieszy procesy inwestycyjne.

ROLNICTWO
Na dzień 01.01.2018 Gmina Babimost była właścicielem 353,6965 ha gruntów, w tym
oddano w użytkowanie wieczyste 4.4669 ha gruntów a 13,1648 ha oddano w trwały zarząd.
Na koniec grudnia Gmina Babimost była właścicielem 351,0780 ha gruntów, w tym:
4,3956 ha oddano w użytkowanie wieczyste, a 13,1648 ha oddano w trwały zarząd. Na
zmianę powierzchni gruntów stanowiących własność gminy wpływ miał obrót
nieruchomościami, w szczególności sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele
budownictwa mieszkaniowego.
Szczegółowe dane o mieniu gminy zawarte są w Informacji o stanie mienia Gminy
Babimost za rok 2018, która stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2018.
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Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów – w hektarach
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Powierzchnia geodezyjna
Gminy Babimost
pozostałe 14%
grunty orne
43%

lasy
38%
użytki zielone
5%

Ogółem

9 227 ha

365 ha

grunty orne

3 928 ha

111 ha

użytki zielone

483 ha

lasy

3 531 ha

pozostałe

1 285 ha

w tym miasto

58 ha
6 ha
190 ha

Na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze o komunalizacji mienia
z dnia 08.04.1992 r. Gmina Babimost nabyła z mocy prawa nieodpłatnie 55 działek, na
których zaewidencjonowanych jest 40 rowów o łącznej długości 22.586 mb.
Na terenie gminy zaewidencjonowane są 34 rowy o łącznej długości 18 486 mb.
W poszczególnych obrębach ewidencyjnych przedstawia się to następująco:
1. Nowe Kramsko – 13 rowów o łącznej dł. 5 035 mb.
2. Babimost – 7 rowów o łącznej dł. 3 576 mb.
3. Podmokle Wielkie – 4 rowy o łącznej dł. 3 555 mb.
4. Podmokle Małe – 4 rowy o łącznej dł. 3 485 mb.
5. Laski – 3 rowy o łącznej dł. 1 480 mb.
6. Kolesin – 3 rowy o łącznej dł. 1 355 mb.
7. Stare Kramsko - 6 rowów o łącznej długości 4 100 mb.
Rowy w Starym Kramsku nie są objęte działalnością Gminnej Spółki Wodnej
w Babimoście.
Konserwacja rowów gminnych wykonywana jest wg potrzeb oraz posiadanych środków
w przedziale czasowym od jednego do czterech lat.
W roku sprawozdawczym 2018 wykonano bieżącą konserwację rowów w m. Babimost,
Podmokle Małe, Podmokle Wielkie w rozmiarze 4 578 mb w tym mechanicznie 2 779 mb,
ręcznie 1 461 mb oraz 338 mb przepustów za kwotę 29 850,21 zł.
Wykonano następujące prace:
- konserwacja ręczna odmulenie dna do 10 cm,
- konserwacja mechaniczna odmulenie do 30 cm,
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- wycinka odrostów i zakrzaczeń na całej szer. skarp,
- dwustronne wykoszenie skarp,
- oczyszczenie wylotów drenarskich,
- oczyszczenie i odmulenie przepustów o zamuleniu do 1/3,
- zrębkowanie odrostów z pasów drogowych dróg gruntowych gminnych.
W 2018 r. na terenie naszej Gminy w okresie od 20.04.2018 do 10.09.2019 r. wystąpiła
susza, która swoim zasięgiem objęła prawie cały kraj. Po wpłynięciu pierwszego wniosku
o oszacowanie strat w dn. 22.06.2018 r. Burmistrz Babimostu wystąpił do Wojewody
Lubuskiego o powołanie Komisji do szacowania strat spowodowanych suszą w uprawach
polowych.
W skład Komisji Wojewody zostały powołane trzy osoby:
przedstawiciel UM Babimost, LODR Kalsk i Izby Rolniczej.
Skład Komisji na wniosek Burmistrza Babimostu poszerzył Wojewoda Lubuski
22.08.2018 r. powołując kolejnego przedstawiciela Izby Rolniczej.
Zgodnie z wytycznymi za siedzibę gospodarstwa przyjęto gminę, w której producent rolny
posiada największą pow. użytków rolnych.
Ogółem do Urzędu Miejskiego wpłynęło 118 wniosków o oszacowane strat
spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - susza.
W obrębie Gminy Babimost sporządzono 95 protokołów całościowych oraz 23 protokoły
cząstkowe, które wysłano do siedmiu gmin w celu sporządzenia protokołów całościowych.
Sporządzono 38 protokołów całościowych, gdzie szkody wyniosły powyżej 30% średniej
rocznej produkcji w gospodarstwach rolnych o łącznej pow. 718,10 ha.
Kwota obniżenia dochodu w produkcji roślinnej wyniosła 1 134 809,16 zł.
Kwota obniżenia dochodu w produkcji zwierzęcej wyniosła 177 090,14 zł.
Razem 1 311 899,30 zł
Sporządzono 57 protokołów całościowych, gdzie szkody nie przekroczyły 30% średniej
rocznej produkcji w gospodarstwach rolnych o łącznej pow.1 289,09 ha
Kwota obniżenia dochodu w produkcji roślinnej wyniosła 1 794 507,51 zł.
Kwota obniżenia dochodu w produkcji zwierzęcej wyniosła 314 517,61 zł.
Razem 2 109 025,12 zł
Łączne straty wyniosły 3 420 924,42 zł.
W Gminie Babimost prowadzona jest polityka nasadzeń zastępczych drzew w wyniku
wydanych w 2018 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie Gminy Babimost działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
 OSP Babimost;
 OSP Nowe Kramsko;
 OSP Podmokle Małe;
 OSP Podmokle Wielkie;
 OSP Stare Kramsko.
Łącznie we wszystkich jednostkach OSP na dzień 31.12.2018 r. działo 136 czynnych
członków.
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W roku 2018 nasze jednostki OSP brały udział w 86 akcjach ratowniczych takich jak:
gaszenie pożarów, wypadki i kolizje drogowe, miejscowe zagrożenia (powalone drzewa),
usunięcia gniazd szerszeni, przygotowanie lądowiska dla LPR oraz ratownictwo wodne.
Jednostki z Babimostu i Nowego Kramska należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostki w Babimoście są dwa średnie samochody bojowe:
Jelcz 008 i Mercedes ATEGO.
Mercedes ATEGO został wyposażony w nowoczesne systemy i urządzenia ochrony
przeciwpożarowej jak również sprzęt ratowniczy. Jednostka w Nowym Kramsku ma na
wyposażeniu średni samochód bojowy Jelcz 008. Obie jednostki są wyposażone w sprzęt
ratownictwa drogowego i technicznego, są one doskonale wyszkolone i bardzo mobilne.
Świadczą o tym wyjazdy do różnych akcji ratowniczych oraz wyniki osiągane na
zawodach pożarniczo - sportowych. Jednostka OSP Babimost w 2018 roku zajęła drugie
miejsce w zawodach pożarniczych Regionu Kozła, które odbywały się w Trzcielu.
W gminie są jeszcze 3 lekkie samochody pożarnicze: Lublin w Podmoklach Wielkich,
Mercedes w Podmoklach Małych oraz Ford w Starym Kramsku. W 2018 gmina poczyniła
starania w sprawie zakupu nowego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP
w Nowym Kramsku.
Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Babimost mogą poszczycić się wieloletnią
tradycją niesienia pomocy dla lokalnej społeczności.
- OSP Babimost powstało w 1895 roku,
- OSP Podmokle Małe powstało w 1924 roku,
- OSP w Starym Kramsku powstało w 1927 roku,
- OSP w Nowym Kramsku funkcjonuje od roku 1920,
- OSP w Podmoklach Wielkich istnieje od 1901 roku.
Baza lokalowa OSP na terenie Gminy Babimost jest w bardzo dobrym stanie. Tworzą ją
budynki nowe i po kapitalnym remoncie.
Gmina Babimost realizuje zadania z zakresu zapewnienia szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Dotyczy to czterech faz zarządzania kryzysowego, jakim są: zapobieganie
niebezpiecznym zdarzeniom, przygotowanie się na ewentualne niebezpieczne zdarzenia,
reagowanie na nie oraz odtwarzanie na poziomie gminnym. W szczególności obejmują one
sprawy związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
W 2018 zgodnie z planem pracy odbyły się dwa posiedzenia Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. Na wspomnianych posiedzeniach omówione zostały sprawy
związane z użyciem sił i środków w sytuacjach kryzysowych, podczas współdziałania ze
służbami i inspekcjami oraz przygotowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych
i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Babimoście do działań w związku
z sezonem zimowym 2018/2019.
W 2018r. na terenie Gminy Babimost nie wystąpiły niebezpieczne zdarzenia wymagające
uruchomienia sił i środków zarządzania kryzysowego.
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POMOC SPOŁECZNA
Sprawy z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście,
który został utworzony Uchwałą Nr IX/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Babimost
z dnia 28 lutego 1990 roku. Podstawą działalności Ośrodka jest statut przyjęty Uchwałą
Nr XXXIII/180/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lipca 2013 roku zmieniony
uchwałą Nr XIV/107/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2019 roku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście jest realizatorem zadań wynikających z ustaw
oraz podjętych przez Radę Miejską w Babimoście uchwał.
Uchwała Nr XVI/81/08 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Babimost na lata 2008
– 2018.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest zaplanowanym ciągiem
długofalowych działań skupiających się na najważniejszych problemach funkcjonowania
społeczeństwa Gminy Babimost. Zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form
pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym
obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, policja.
Celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy jest osiągnięcie takiego
stanu więzi społecznych, żeby społeczeństwo rozumiane jako zbiór swobodnie
działających jednostek, rodzin i wolnych organizacji obywatelskich było zdolne
w największym możliwym zakresie bez stałej ingerencji instytucji państwowych
i samorządowych rozwiązywać pojawiające się przed nim problemy i zagrożenia.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy jest dokumentem wskazującym
kierunki dalszego rozwoju pomocy społecznej w Gminie.
Działalność służb społecznych ukierunkowana na rozwiązywanie problemów społecznych,
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu to zadanie jakie gmina
realizowała w zaplanowanej perspektywie czasowej.
Ukierunkowanie polityki gminnej na mobilizację osób i środowisko wspomaganych przez
organy gminy, pobudzanie ich aktywności własnej stanowi jedną z form pracy, poza
oczywistymi i prawnie uwarunkowanymi formami pomocy udostępnianej przez gminy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście realizuje przede wszystkim obowiązki
wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2018 r.
poz.1508 ze zm.), o świadczeniach rodzinnych, (j.t Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.),
ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U
z 2018, poz. 554 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2018 poz. 998), ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( j.t. Dz.U. z 2015r.,poz. 1390), ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1457) w zakresie
przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów zasiłków
szkolnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t .j.
Dz.U. z 2018, poz. 2134 ze zm.) oraz ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet
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w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1860 ze zm.), ustawy z dnia 5 grudnia
2014r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz.U. 2017, poz. 1832 ze zm.).
Ustawowo zadania pomocy społecznej (zlecone gminie i własne) finansowanie są
z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.
W 2018r. 72 rodziny skorzystały ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych
w ustawie o pomocy społecznej oraz 90 rodzin zostało dodatkowo objętych pracą socjalną
określoną w ustawie o pomocy społecznej.
W 2018 r. - 11 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa otrzymało
zasiłki stałe na kwotę 51.202,38 zł. – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym,
dotowane z budżetu państwa. Za osoby pobierające zasiłek stały OPS opłacił również
składkę zdrowotną na kwotę 4.545,95 zł. – zadanie własne gminy dotowane z budżetu
państwa oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę (1 osoba) objęta
indywidualnym programem zatrudnienia pracownika socjalnego w kwocie 326,16 zł.
W 2018 r. 29 osób i rodzin znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej
z powodu np. długotrwałej choroby i niepełnosprawności, jednocześnie spełniających
kryteria ustawy o pomocy społecznej otrzymało zasiłek okresowy. Jest to zadanie własne
gminy dotowane z budżetu państwa w kwocie 46.211,00 zł.
Warunkiem uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie kryterium
dochodowego ustawy o pomocy społecznej (czyli 528,00 zł. na osobę w rodzinie i 701,00
zł. dla osoby samotnie gospodarującej) i innych ustawowych oraz współdziałanie
z pracownikami socjalnymi OPS-u w rozwiązywaniu swoich życiowych problemów.
Zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej to m.in. pomoc celowa na
zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej czyli:
 udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym .
 dożywianie dzieci w szkole.
W realizowaniu zadań pomocy społecznej OPS współpracuje z Sądem Rejonowym
w Świebodzinie, policją, samorządem, szkołami oraz służbą zdrowa.
Posiłek
Uchwała Nr XXXVIII/235/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r.
w sprawie przystąpienia Gminy Babimost do realizacji Programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Celem programu udzielenie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy
wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Programem zostały objęte dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby i rodziny znajdujące
się w sytuacjach wymienionych w art. 7 w/w ustawy, w szczególności osoby samotne,
w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne – w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
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Uchwała Nr XXXVIII/236/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania.
W celu przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020
(M.P. z 2013, poz. 1024) podwyższa się do wysokości 150% kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Uchwała Nr XXXVII/237/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania.
Nie żąda się zwrotu wydatków poniesionych na udzielone świadczenia pieniężne na
dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale 221 Rady Ministrów z dnia
10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
Gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie, dochód rodziny nie
przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.
W 2018 roku nie było konieczności zastosowania przepisów zawartych w powyższej
uchwale.
Uchwała Nr XXXVIII/238/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r.
w sprawie programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 20142020.
Program zakłada, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko
wyraża chęć zjedzenia posiłku odpowiedni dyrektor szkoły lub przedszkola informuje
Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub
dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy
odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przy czym liczba dzieci i uczniów,
którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby
uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim
miesiącu kalendarzowym.
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w roku
2018r. pozyskaliśmy środki wojewody w kwocie 34.800,00 zł. Z posiłków w szkole na
terenie gminy w roku 2018 skorzystało 32 dzieci (22 szkoła, 10 przedszkole).
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Gmina
Babimost realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Niniejszy program jest krajowym
programem operacyjnym oferującym żywność.
27

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym
w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w
trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy
społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, które wynosi:
1) dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł ( 200 % wynosi 1402 zł);
2) dla osoby w rodzinie 528 zł ( 200% wynosi 1056 zł).
Tą formą wsparcia w roku 2018 zostało objętych 35 rodzin z terenu Gminy Babimost (133
osoby w rodzinach).
Schronienie
Uchwała Nr XXXIII/253/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób
bezdomnych.
Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych
z terenu Gminy Babimost w schronisku dla osób bezdomnych.
W §3 Uchwały określona jest odpłatność osoby bezdomnej za pobyt osoby w schronisku
biorąc pod uwagę dochód w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz wskaźnik odpłatności w % dobowego kosztu
utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia.
W styczniu 2018 r. 5 osób z terenu gminy przebywało w schronisku dla osób bezdomnych.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. z terenu gminy 2 osoby korzystały ze wsparcia w schronisku
dla osób bezdomnych.
Usługi opiekuńcze
Zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym jest świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania. OPS zatrudnia opiekunkę domową, która w 2018r. świadczyła
usługi w 9 środowiskach ( m.in. osoby w wieku starczym, samotnie mieszkające). Łącznie
podopieczni skorzystali z 723 godzin usług w miejscu zamieszkania.
Uchwała Nr XXXIII/252/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania oraz
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
Gminy.
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi świadczona jest w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione lub
rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
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Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest
w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
Uchwała określa wysokość odpłatności, w zależności od kryterium dochodowego, liczoną
od kosztów usług w procentach.
W 2018r. gmina przystąpiła do realizacji Programu „Opieka 75+” pozyskując dodatkowe
środki na realizację zadania.
Program umożliwił zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych obejmujące osoby
samotne w wieku 75 lat i więcej.
Domy Pomocy Społecznej
OPS prowadzi również postępowania w sprawach o umieszczenie w domach pomocy
społecznej. W 2018 roku 3 osoby (samotne) przebywały w Domach Pomocy Społecznej
(poza gminą). Część kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS w 2018r. ponosiła gmina
w wysokości 62.620,08 zł.
Świadczenia rodzinne
Ośrodek Pomocy Społecznej, jest realizatorem ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wypłaca zasiłki rodzinne z siedmioma dodatkami z tytułu:
1) urodzenia dziecka,
2) opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
3) samotnego wychowywania dziecka,
4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6) rozpoczęcia roku szkolnego,
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
OPS wypłaca również jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne.
OPS jest realizatorem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W 2018 r. OPS wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1.474.652,77 zł.
Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów na kwotę 114.016,66 zł, zasiłek dla
opiekuna na kwotę 17.040,00 zł. Opłacane były również składki społeczne od świadczeń
pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki zdrowotne. Składki
społeczne - 52.658,84 zł., składki zdrowotne – 8.799,93 zł.
Świadczenia rodzinne łącznie ze świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów
finansowane są z budżetu państwa. W roku 2018 skorzystało z w/w. świadczeń 440 rodzin.
Świadczenia rodzinne wraz ze świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów
systemem Home Banking przekazywane są na indywidualne konta świadczeniobiorców.
Prowadząc postępowania wobec dłużników alimentacyjnych OPS współpracuje
z komornikami sądowymi, którzy są zobowiązani do informowania o skuteczności
prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz wysokości wyegzekwowanych
świadczeń alimentacyjnych.
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Na wniosek OPS Prokuratura prowadzi postępowania w sprawach o ściganie za
przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego ze względu na uporczywe
uchylanie się od ciążącego obowiązku alimentacyjnego przez niełożenie na utrzymanie
dzieci. W roku 2018 od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 51.395,34zł z
tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz kwoty
13.833,42 zł z tytułu wpłat ustawowych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz 55,60 zł. koszty upomnienia. Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2018r.
skorzystało 20 rodzin.
Świadczenie wychowawcze (500+)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia
11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2018, poz. 2134 ze
zm.). Jest to znacząca pomoc finansowa dla rodzin wychowujących dzieci, których
założeniem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne
wsparcie w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez
dziecko 18 r.ż. świadczenie 500+ przysługuje na pierwsze dziecko do ukończenia przez nie
18 r. z. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł.
miesięcznie (1200,00 zł. w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Przy obliczeniu
dochodów w okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą były dochody osiągnięte w 2016r.
z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodów określonych w w/w ustawie. Świadczenie
na drugie i dalsze dzieci w rodzinie przysługują bez względu na uzyskane dochody.
W 2018r. wypłacono 6.062 świadczenia wychowawcze (500+). Do końca 2018r. z w/w
świadczenia skorzystało 604 dzieci w 436 rodzinach na łączna kwotę 3.031.049,00 zł.
Świadczenie „Dobry start”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście realizuje także zadania wynikające
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U.2018, poz.1061).
W 2018r. wypłacono 700 świadczeń „Dobry start” na kwotę 210.00,00 zł.
Świadczenie w wysokości 300 zł. było jednorazowym wsparciem dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymywały to świadczenie bez względu na
dochód. Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start do organu właściwego
wyniosła 505 w tym 125 wniosków złożono za pomocą systemu teleinformatycznego
(elektronicznie). Liczba uczniów, na których
wypłacono świadczenie w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego – 700, z tego: 443 w szkole podstawowej, 23 w szkole
ponadpodstawowej, 226 w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole
ponadgimnazjalnej, 1 w młodzieżowym ośrodku socjoterapii i 7 w specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym.
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Stypendia
Uchwała Nr XXII/112/05 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;
2) formy stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
Na warunkach przewidzianych w regulaminie, świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym są udzielane uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
Uchwała Nr XXXVIII/216/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 07 lipca 2010r
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
W 2018r. tą formą wsparcia objęto 20 uczniów z terenu Gminy Babimost.
Karta Dużej Rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz.U.2017, poz. 1832 ze zm.).
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje
dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą
rodzinny dom dziecka.
Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub
osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko, przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną
pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku
o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania –
tj. prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18 r.ż.;
2) w wieku do ukończenia 25 r.ż. – przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego;
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b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku - w którym planowane jest ukończenie
nauki zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia
nauki w danej placówce);
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd
pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy
rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi
zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. branży spożywczej, paliwowej,
bankowej, czy rekreacyjnej. W 2018r. OPS wydał 348 kart 66 rodzinom.
Zespół Interdyscyplinarny
Uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
Program przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Babimost a zwłaszcza osób i rodzin
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji i służb
pracujących z osobami doświadczającymi przemocy.
Celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy oraz zmniejszenie jej
negatywnych następstw w życiu społecznym. Przemoc jest zjawiskiem występującym
coraz powszechniej. Niniejszy program poprzez skuteczność zaplanowanych do realizacji
zadań ograniczy rozmiar następstwa zjawiska przemocy w Gminie.
Zakłada się, że Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 będzie miał charakter interdyscyplinarny
i realizowany będzie przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do
podejmowania działań na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie.
Realizatorzy Programu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, kulturalne i sportoworekreacyjne z terenu Gminy Babimost, policja, służba zdrowia i organizacje pozarządowe.
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Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany
Zarządzeniem Burmistrza Babimostu Nr 68/11 z dnia 15 września 2011r.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście,
 oświaty,
 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście,
 organizacji pozarządowych,
 policji,
 Sądu Rejonowego w Świebodzinie,
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście.
Podstawowym celem działań Zespołu jest wypracowanie rozwiązań i modeli współpracy
w obszarze profilaktyki, edukacji publicznej, interwencji i kompleksowej pomocy
rodzinom, w których występuje problem przemocy.
Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Babimoście oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.
Uchwała określa:
1) tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
2) szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2018r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 27 posiedzeń. Odbywają się one w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Miejscem posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście.
W ciągu roku założono 13 nowych Niebieskich Kart; które zakładane były przez policję
(przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Babimoście i Komisariatu Policji
w Sulechowie). W 3 przypadkach kontynuowano Niebieską Kartę z roku ubiegłego.
Łącznie prowadzono 16 Niebieskich Kart. W 2018r. skierowano 2 wnioski do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babimoście o zobowiązanie
sprawcy do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu. W pozostałych przypadkach
sprawcy deklarowali dobrowolne podjęcie leczenia odwykowego oraz kontakt ze
specjalistą ds. uzależnień dyżurującym w Ośrodku Zdrowia w Babimoście. Wnioski do
GKRPA składali także osobiście członkowie rodzin.
W 2018r. w ramach prowadzonej procedury „Niebieskiej Karty” doprowadzono do jej
zakończenia w 9 przypadkach ( w tym zakończono 2 procedury będące kontynuacją z roku
ubiegłego).
Każdego sprawcę przemocy domowej motywowano do uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc organizowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w w/w Programie m.in. poprzez:
 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 podejmowania działań w środowisku zagrożonych przemocą,
 inicjowanie interwencji w środowisku,
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 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
 -inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Profilaktyka antyalkoholowa
Uchwała Nr XXIX/218/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018
Cele programu są zgodne z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata
2016-2020.
Zadaniem programu jest zwiększenie dostępu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
1) prowadzenie bieżącej działalności w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy przy udziale specjalistów
terapii uzależnień;
2) bieżące funkcjonowanie świetlicy opiekuńczej dla dzieci i młodzieży;
3) współfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego (z elementami profilaktyki) dla
dzieci z terenu Gminy Babimost organizowanego przez placówki jst i organizacje
pozarządowe;
4) ścisła współpraca GKRPA z policją, Zespołem interdyscyplinarnym, prokuraturą;
5) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie poprzez współpracę z ZI, policją, OPS, służbą
zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi;
6) wspieranie placówek kulturalno-oświatowych, stowarzyszeń i organizacji w celu
szerzenia profilaktyki antyalkoholowej wśród młodzieży;
7) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi
w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babimoście w roku 2018
wydatkowała kwotę 123.827,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na budżet komisji składają się środki uzyskane przez gminę z tytułu rocznych
i jednorazowych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na realizację zadań w 2018 roku skierowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi
przeznaczono 90.827,00 zł, z tego na:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA 10.535,29 zł.
2. Opłaty sądowe, opinie wydawane przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia,
badania u biegłych w WOTUW 1.920,00 zł.
3. Zajęcia organizowane podczas wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Babimost zorganizowane przez placówki gminne (np. szkoły, GOK,
Bibliotekę, CSiR i Caritas). Środki przeznaczono między innymi na: posiłki dla dzieci,
artykuły spożywcze, materiały dydaktyczne, artykuły sportowe, bilety wstępu, koszty
przejazdów autokarem, zajęcia z socjoterapeutą.
Na w/w działania wydatkowano kwotę 19.949,52 zł.
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4. W szkołach z terenu Gminy Babimost przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia
profilaktyczne w formie warsztatów, zakupiono ogólnopolską kampanię profilaktyczną:
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupiono materiały kampanii „Reaguj na przemoc” oraz
inne materiały profilaktyczne. W szkołach oraz w placówkach gminnych udostępniono
broszury i ulotki profilaktyczne.
Na w/w działania wydano kwotę 22.560,00 zł.
5. Na działalność świetlicy terapeutycznej przeznaczono kwotę 31.902,19 zł. Środki
wydano na wynagrodzenia pracowników, posiłki dla dzieci, pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji zadań w świetlicy, komputery.
6. Na działanie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców przeznaczono kwotę 3.960,00 zł
z tego : na wynagrodzenie terapeuty 2.160,00 zł ,
koszty użytkowania gabinetu 1.800,00 zł
W ramach realizacji gminnego programu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2018 r. odbyła 11 posiedzeń. Na spotkania zostało zaproszonych 11 osób
w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego od
alkoholu, z tego 7 osób brało w nich udział. Były to osoby zgłoszone przez: kuratorów
sądowych, zespół interdyscyplinarny lub członka rodziny. Osoby, które nie przybyły na
rozmowę, zgodnie z przyjętą procedurą zostały skierowane do biegłych, psychologa
i psychiatry, którzy na podstawie jednorazowego badania wydają opinię, w której oceniają
stopień uzależnienia oraz proponują formę leczenia. W zależności od stopnia uzależnienia
biegli proponują leczenie w systemie ambulatoryjnym bądź na oddziale w szpitalu.
W celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia, na badania przez biegłych skierowano 4
osoby.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 skierowała 5
wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu do
Sądu Rejonowego w Świebodzinie.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Babimoście działa punkt konsultacyjny.
W punkcie przyjmują terapeuci uzależnień:
 od alkoholu - w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 14-16,
 od środków psychoaktywnych - w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. od 16-18.
Terapeuci służą pomocą wszystkim osobom, które zwrócą się o informacje na temat
uzależnień. Są niejednokrotnie osobami pierwszego kontaktu. Kierują do odpowiednich
placówek na terapie. Terapeuci motywują do utrzymywania abstynencji osoby po terapiach
odwykowych, służą pomocą członkom rodzin osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.
W 2018 roku terapeuci udzielili 37 konsultacji, 21 osobom.
Komisja w ramach swoich zadań ustawowych opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na
sprzedaż i konsumpcję alkoholu w zakresie lokalizacji punktów sprzedaży. W 2018 roku
wydała 3 pozytywne opinie.
Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii
Uchwała Nr XXIX/219/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii .
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Program został opracowany w oparciu o cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania
narkomanii określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia.
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2018 realizowane były zgodnie
z założeniami przyjętymi w Programie, przy współpracy instytucji takich jak: placówki
oświatowe, policja, Urząd Miejski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne podmioty realizujące działania
profilaktyczne.
Usługi medyczne dla osób uzależnionych na terenie województwa lubuskiego świadczone
są przez placówki ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki psychiatrycznej. Przy SP ZOZ
w Zielonej Górze funkcjonują Poradnie Zdrowia Psychicznego i Poradnie leczenia
uzależnień. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Ciborzu funkcjonuje całodobowy oddział detoksykacji oraz oddział
rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W 2018 roku z pomocy na
oddziale detoksykacji od środków psychoaktywnych skorzystali również mieszkańcy
z terenu naszej gminy. Po pobycie na oddziale detoksykacji również odbyły terapię na
oddziale odwykowym. Należy podkreślić, że leczenie odbywa się na zasadzie
dobrowolności, nieodpłatnie, co reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego.
Głównym celem Gminnego Programu jest prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz informowanie
i szkolenie rodziców i opiekunów w zakresie wczesnego rozpoznawania sygnałów
wskazujących na prawdopodobieństwo eksperymentowania z używkami.
Budżet na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tworzony jest
z części środków uzyskanych przez gminę w tytułu rocznych opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Na realizację zadań skierowanych na przeciwdziałanie narkomani przeznaczono 33.000,00
zł
Z tego na:
1. Zajęcia organizowane w trakcie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
i młodzieży. Zakupiono artykuły spożywcze, bilety wstępu, opłacono koszty
przejazdów, itp. na kwotę 19.898,40 zł.
2. Pokrycie kosztów wynagrodzenia trenera prowadzącego pozalekcyjne zajęcia sportowe
dla dzieci i młodzieży w Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę 11.400,00 zł.
3. Wynagrodzenie terapeuty 1.701,60 zł.
W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem, od czerwca 2014r w każdy ostatni wtorek miesiąca pełni
dwugodzinny dyżur w punkcie konsultacyjnym terapeuta, który służy pomocą osobom
mającym problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, bądź rodzinom osób
uzależnionych. Jest to pracownik oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od
substancji psychoaktywnych w Ciborzu. W 2018 r do punktu po poradę zgłosiło się 13
osób. W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej rozpropagowano wśród młodzieży,
rodziców i nauczycieli, broszury, ulotki i plakaty.
Ważnym elementem działalności profilaktycznej ukierunkowanej na wyrobienie wśród
dzieci i młodzieży mechanizmów obronnych i wskazanie zagrożeń wynikających
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z eksperymentowania ze środkami odurzającymi są lokalne działania promujące zdrowy
styl życia.
Dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z zorganizowanego wypoczynku
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz pogłębienia wiedzy z zakresu zagrożeń
wynikających z zażywania narkotyków, alkoholu.
W szkołach na terenie gminy realizowane są szkolne programy profilaktyczne stworzone
i modyfikowane według potrzeb każdej ze szkół. Elementem tych programów są
zagadnienia związane z narkotykami i wszelkiego rodzaju używkami. W szkołach
zatrudnieni są psychologowie i pedagodzy. Służą oni pomocą nauczycielom w realizacji
programów a także podejmują działania adresowane do uczniów i rodziców.
Wydaje się, że najsłuszniejszymi działaniami podejmowanymi przez samorząd są akcje
edukacyjne i informacyjne, których adresatami są różne grupy wiekowe mieszkańców.
Wszystkie działania profilaktyczne są zgodne z założeniami zawartymi w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Wspieranie rodziny
Kolejnym zadaniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej jest współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Gmina właściwa
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy
w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio określone wydatki:
 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej
 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej
 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 i 10).
W 2018r. na podstawie art. 176 pkt.5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, Gmina Babimost współfinansowała pobyt 1 dziecka (sierota zupełna)
w placówce opiekuńczo-wychowawczej na ogólną kwotę 13.950,00 zł.
Współfinansowanie 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w okresie od stycznia
do sierpnia (trzeci rok pobytu).
Gmina współfinansowała pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej na ogólną kwotę 17.990,37
zł.
Jedno dziecko – Współfinansowanie 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w okresie od stycznia do grudnia (trzeci rok pobytu) .
Drugie dziecko- Współfinansowanie 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w okresie od stycznia do grudnia (trzeci rok pobytu) .
W 2018r. na wniosek pracownika socjalnego do 6 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej został skierowany asystent rodziny.
W 2018r. gmina pozyskała środki w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej”.
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Asystent rodziny m.in. opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną we współpracy
z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Udziela pomocy rodzinom
w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego.
OPS współpracuje z kierownikiem świetlicy opiekuńczej, do której uczęszcza regularnie
11 dzieci. Celem tej współpracy jest niedopuszczenie do sytuacji kryzysowej dziecka
w rodzinie i praca z dzieckiem.
Uchwała Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 listopada 2015r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Babimost na lata 2016-2018.
Program koordynuje i realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale
samorządowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających
na terenie gminy.
Realizatorami i partnerami Programu są:
1) Szkoła Podstawowa w Babimoście,
2) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku,
3) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych,
4) Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Babimoście,
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babimoście,
6) Placówki służby zdrowia,
7) organizacje pozarządowe, kościół, związki wyznaniowe,
8) sołectwa,
9) inne podmioty.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w celu przywrócenia im zdolności
do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece
i wychowaniu dzieci. Zadania zrealizowane w ramach Programu koncentrują się nie tylko
na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach gdy dziecko umieszczone zostanie
poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez rodzinę funkcji opiekuńczych.
Adresatami Programu są rodziny z terenem Gminy Babimost wychowujące dzieci,
przeżywające trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej oraz rodziny z których
dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
Rozwój emocjonalny i intelektualny młodego pokolenia zależy od prawidłowo spełnianej
funkcji przez środowisko rodzinne. Trudności materialne rodziny powodujące sytuację,
w których nie będzie ona w stanie własnym staraniem zaspakajać podstawowych potrzeb
życiowych są jednym z czynników prowadzącym do wykluczenia społecznego.
Dodatkowymi problemami zaburzającymi funkcjonowanie rodziny są między innymi
uzależnienia, przemoc, przestępczość, demoralizacja i niedostosowanie społeczne.
Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności
w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci, wymaga wsparcia dla wszystkich jej członków.
Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też największym zyskiem dla
społeczności lokalnej, w każdej sferze życia.
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Celem głównym programu jest wspieranie rodziny przeżywających trudności
w wypełnianiu swoich funkcji związanych w szczególności z opieką, wychowaniem oraz
skuteczną ochroną dzieci.
Cel, o którym mowa powyżej, osiągany będzie w szczególności poprzez:
1) diagnoza środowiskowa i problemu, w tym:
a) analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy
Społecznej w Babimoście,
b) analiza zachowań i czynników demoralizujących dzieci i młodzież podczas pobytu
w placówkach oświatowych. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
2) poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku
rodzinnym, w tym:
a) praca z indywidualnym przypadkiem w celu wyeliminowania czynnika ryzyka
nieprzystosowania społecznego,
b) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci jak i do
rodziców, służących rozwojowi rodziny,
c) współpraca z kuratorami sądowymi, policją, zespołem interdyscyplinarnym oraz
szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych
i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo –
wychowawczym,
d) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
3) wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, w tym m.in.:
a) wspieranie rodziców w ich funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym,
b) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych
wychowawczo, który w swoim programie będzie zawierał działania terapeutyczne,
c) poradnictwo specjalistyczne,
d) praca asystenta rodziny, podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny,
e) współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
4) promowanie społecznie pożądanego modelu rodziny w środowisku lokalnym, w tym
m.in.:
a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie podstawowej
komórki społecznej,
b) realizacja programów profilaktycznych z zakresu dysfunkcji rodziny.
Program realizowany jest na terenie Gminy Babimost. W lokalnym systemie działań
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych rodziny należy wziąć pod uwagę
uczestnictwo różnych podmiotów i instytucji. W działaniach profilaktycznych na rzecz
rodzin wychowujących dzieci należy szczególną rolę przypisać organizacjom
pozarządowym, placówkom oświatowym i innym.
Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ujmuje
dane ze zbiorczych informacji uzyskanych z poszczególnych placówek gminy, które
włączyły się w realizację Uchwały Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31
listopada 2015r.
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W miejscowości Nowe Kramsko działa Parafialny Zespól Caritas przy parafii
p/w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Nowym Kramsku. PZC jest podstawową
jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej zarejestrowana pod
numerem C-127/2002. Wypełniając swoje działania statutowe Parafialny Zespół Caritas
prowadzi wraz z pedagogami spotkania dla dzieci i młodzieży. Dwa razy w tygodniu dzieci
uczą się gry na gitarze . Odbywają się spotkania okolicznościowe, zajęcia z dziećmi oraz
konkursy dla dzieci. W okresie letnim Zespół współpracował z Kołem Gospodyń
Wiejskich w Nowym Kramsku i zorganizował półkolonie letnie pn. „Zielony Dzieciniec”
dla 75 dzieci z terenów wiejskich przy wsparciu środków GKRPA, Caritas. Pozyskane
środki przeznaczone zostały nie tylko na posiłki i wyjazdy ale także na zajęcia
socjoterapeutyczne i działania profilaktyczne, mające na celu umacnianie funkcji i roli
rodziny z czynnym udziałem wielu rodziców i młodzieży. Spotkania z rodzicami, zajęcia
profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, liczne wyjazdy, miały na celu promowanie
zdrowego stylu życia oraz integrację rodziny.
Tutejszy OPS w 2018r. w terminie od 24.06. do 07.07.2018r. skierował łącznie 5 dzieci na
wypoczynek letni dla dzieci z terenów wiejskich na bezpłatne kolonie współorganizowane
przez PCPR w Zielonej Górze do miejscowości Rudno k/Świętna.
Biblioteka Publiczna w Babimoście w 2018 r. prowadziła szeroko rozumianą działalność
edukacyjną i profilaktyczną. Biblioteka wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Babimoście zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wakacje
z Biblioteką. W bibliotece kryją się czary”. Oprócz zabawy placówka przekazała dzieciom
sporą dawkę wiedzy a warsztaty socjoterapeutyczne pozostawiły interesujące
doświadczenia. Uczestnicy uczyli się nawiązywania kontaktów, współpracy
i współdziałania w grupie, tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. W ramach „Wakacji
z biblioteką” dzieci uczestniczyły w zabawach, konkursach, podchodach i wycieczkach.
Obejrzały także magiczne eksperymenty i pokaz iluzji prowadzony przez prawdziwego
iluzjonistę. Było kino, wspólne zabawy w Krainie zabaw w Bogilu i Wiosce Smerfów.
W drugiej turze akcji letniej dzieci miały możliwość niezwykle aktywnie uczestniczyć
w zajęciach sportowych na hali „Olimpia”. Dzieci brały udział w różnorodnych
konkurencjach i uczyły się zdrowej rywalizacji. Podczas „Wakacji w bibliotece.
W bibliotece kryją się czary” uczestnicy odwiedzili Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym
Kramsku gdzie uczyli się piec ciasteczka. Dzieci samodzielnie wałkowały ciasto
i wykrawały ciasteczka w różnych kształtach. Na koniec wszyscy zajadali swoje wyroby.
Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście pozwoliła poznać pracę strażaków.
Dzieci miały możliwość oglądania sprzętu strażackiego oraz uczestniczyły w nauce
udzielania pierwszej pomocy. Podczas wypoczynku nie zapomniano o uświadamianiu
dzieci jak ważne jest bezpieczeństwo. Dzięki wizycie na Posterunku Policji w Babimoście
i rozmowach z policjantami dzieci dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie poruszać się po
drogach i bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Wypoczynek letni został dofinansowany
ze środków GKRPA w Babimoście.
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W 2018r. w Bibliotece Publicznej cyklicznie odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych, młodzieży i dzieci w Babimoście oraz Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dzieci w Nowym Kramsku. Dla dzieci 5-letnich organizowano spotkania w ramach
projektu „Czytam sobie w bibliotece”, które zachęcały dzieci do samodzielnego czytania.
Dla 6-latków zaproponowano zajęcia w ramach projektu „Mądre bajki z całego świata”.
Zajęcia wprowadzały dzieci w świat wartości, które są drogowskazami kształtującymi
zachowania i postawy ludzi. Pozwalały dzieciom zrozumieć, że nie można budować
własnego życia na krzywdzie i niesprawiedliwości. Biblioteka kontynuowała zajęcia nauki
języka angielskiego „Fun English” dla dzieci i młodzieży polegającą na „zanurzeniu”
w języku angielskim. Zajęcia składały się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów,
piosenek, foto-lekcji i ćwiczeń. Dla najmłodszych czytelników po raz kolejny
zorganizowano „Noc bibliotek. Czytanie porusza”. W ramach „Nocy bibliotek” dzieci
miały okazję obejrzeć spektakl Teatru z Krakowa i uczestniczyć w spotkaniu z red.
Kurzawą. Biblioteka w Babimoście planuje kolejne, cykliczne działania edukacyjne
i profilaktyczne.
Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” również włączyło się w realizację
Programu wspierania rodziny wykorzystując do zajęć materiały profilaktyczne
sfinansowane ze środków GKRPA w Babimoście m.in.. plakaty profilaktycznoedukacyjne i scenariusz zajęć - Profilaktyka zdrowotna dla najmłodszych. Dzieci otrzymały
również zawieszki odblaskowe. Przez cały czas przedszkole propagowało wśród dzieci
zdrowy styl życia („Zdrowy styl życia od małego”). W swoich działaniach nie zapominało
o nauce zasad bezpieczeństwa. Na spotkaniach i pogadankach z policjantami dzieci
dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie poruszać się po drogach i bezpiecznie zachowywać
się nad wodą. Przedszkolaki poznawały znaki drogowe i zasady ich obowiązywania.
Wielkie wrażenie na milusińskich zrobiło spotkanie (na świeżym powietrzu)
z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei, którzy na spotkanie przyjechali z psem. Pies
był ogromną atrakcją dla dzieci. Panowie byli bardzo przygotowani na spotkanie z dziećmi
i ciekawie opowiadali m.in. o zasadach bezpiecznej podróży, o tym jak bezpiecznie
zachować się na przejazdach itp. Dzieci otrzymały także ciekawe gadżety. Przedszkole
planuje kolejne działania profilaktyczne i edukacyjne. W związku z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości szczególną uwagę zwrócono na działania
patriotyczne jak np. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, uczenie szacunku do
mieszkańców i kraju, w którym żyjemy oraz kształtowanie tożsamości narodowej.
Dużą rolę w wspieraniu rodziny i integracji środowiska osób niepełnosprawnych, odgrywa
działające w Babimoście Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
Przyjaciół.
Z informacji uzyskanych ze Szkół z terenu Gminy Babimost wynika, że również
w szkołach wprowadzono szereg działań profilaktycznych, różnorodnych programów
z udziałem dzieci i rodziców, warsztatów i spotkań, które miały na celu m.in. wspieranie
rodziny i propagowanie zdrowego stylu życia.
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Szkoła Podstawowa w Babimoście w 2018r. objęła szkolnymi programami profilaktyki
wszystkich uczniów, zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum. Programy te
uzupełniały programy wychowawcze i realizowane były przez wszystkich nauczycieli
Zespołu Szkól. Programy odpowiadają na realne problemy i zagrożenia pojawiające się
w życiu dziecka. Mają na celu promowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie
zgubnego wpływu używek, przeciwstawianie się agresji, poprzez alternatywne sposoby
radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, promowanie postaw asertywnych, walkę
z wulgarnym słownictwem czy wyposażenie uczniów w umiejętności rozładowania stresu.
Programy kontynuowane były w trakcie zimowego wypoczynku. Zorganizowano
pogadanki nt. zagrożeń wynikających z zażywania alkoholu, narkotyków, nikotyny
i dopalaczy. Ważnym elementem była integracja poszczególnych grup rówieśniczych oraz
wspólne wyjazdy i zajęcia. W trakcie roku szkolnego odbyły się również spotkania
z funkcjonariuszami policji w ramach Programu LUPO - Bezpieczny uczeń, „Bezpieczne
gimnazjum”, „Cyberprzemoc”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich” czy „Uzależnienia”.
Szkoła brała udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i realizowała inne programy
profilaktyczne np. „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”. Dla uczniów przeprowadzono
liczne warsztaty profilaktyczne np. „Papierosy i e-papierosy – wpływ na zdrowie –
uzależnienie” a Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sulechowie zorganizowała
warsztaty „Jak skutecznie uczyć się i planować czas”. Uczniowie mieli możliwość
obejrzenia profilaktycznego przedstawienia „Ze zdrowiem na Ty”. Grupa T Toruń poprzez
spektakl „Zaplątani w sieci” uczyła tolerancji i prawidłowych kontaktów
interpersonalnych, ostrzegały przed uzależnieniami. Natomiast „Cybernauci –
kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” i „Mediacje” to
warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Celem warsztatów było podniesienie
kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania
z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia oraz podniesienie wiedzy i kompetencji
nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem
metody mediacji i negocjacji oraz świadome wykorzystywanie tej metody przez
nauczycieli i uczniów w szkole.
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych kontynuował działania na rzecz rodziny
również w 2018r. Nauczyciele brali udział w e-lekcjach Akademii Aktywnej Edukacji
dotyczących tematów profilaktycznych np. „Umiem rozwiązać konflikt”, „Cyberprzemoc –
przerwij milczenie” a dla rodziców „Świadomy rodzic – problem agresji w internecie”.
Spektakl profilaktyczny „Zaplątani w sieci” również poruszał problem cyberprzemocy,
zjawiska coraz bardziej powszechnego wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie w ramach
programu LUPO i „Cyberprzemoc”, na spotkaniach z policjantami, uczyli się
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Udział w programie „Cybernauci” podnosił
kompetencje uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania
z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu
„Praktyczna interpretacja Koncepcji porozumienia bez przemocy M.B. Rosenberga”.
W klasach I-II przeprowadzono akcję „Odblaski- dziecko bezpieczne na drodze”. Ważnym
wydarzeniem była również próbna ewakuacja szkoły, która pozwoliła praktycznie
zastosować procedury w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.
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Uczniowie ZE w Podmoklach Małych brali udział w akcji „Trzeźwy umysł”. Odbywały się
pogadanki, konkursy, rozpowszechniano ulotki, wykonano gazetki ścienne „Code week”
czyli warsztaty programowania w szkole zwiększały świadomość uczniów, że nie jesteśmy
anonimowi w internecie, przypominały zasady etykiety i szanowanie praw czyjegoś
autorstwa. Projekt „Programowanie i robotyka w Polskiej i Niemieckiej Szkole” to
warsztaty dla nauczycieli ze wskazaniem na narzędzia oraz strony internetowe gdzie
uczniowie mogą poszerzać swoją wiedze i umiejętności o także wskazywać właściwą
stronę wykorzystania zasobów jakie znajdują się w sieci. Program „Mistrzowie
Kodowania” podnosił cyfrowe kompetencje nauczycieli a dzieciom pomagał korzystać
z dobrych i bezpiecznych stron technologii. „Mądrzy cyfrowi” to program, w ramach
którego odbyła się w szkole półkolonia. Dzieci uczęszczały na zajęcia pełne aktywności
i którym przyświecały takie wartości jak szacunek, mądrość, odpowiedzialność i wolność.
W ramach ferii zimowych odbywały się warsztaty z elementami profilaktyki (szkodliwość
palenia papierosów, picia alkoholu; cyberbezpieczeństwo). „Święto Niepodległości”
obchodzone w szkole kształtowało tożsamość narodową i okazywanie szacunku osobom
walczącym za wolną Polskę. Akcja „Ida święta, nie o smsie pamiętaj a o kartce” zwracała
uwagę na pamięć o członkach rodziny, pielęgnowanie relacji czy kultywowanie tradycji.
Szkoła uczestniczyła również w akcji „Sprzątanie świata”, „Październik miesiącem
oszczędzania”, „Koc i karma dla psów”. Zdrowy styl życia i odżywiania propagowano jak
co roku już od klasy I. Najmłodsi uczniowie wraz z wychowawczynią przygotowywali
sałatki owocowe i surówki warzywne.
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku podejmował w 2018 r. szereg działań w zakresie
wspierania rodziny. Szkoła brała udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym
„Trzymaj Formę” współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską
Federację Producentów Żywności i Związek Pracodawców. W ramach programu
poruszano tematy dotyczące promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
oraz korzyści związanych z aktywnością fizyczną. („Ruszaj się! Codziennie!”).
Promowanie zdrowego i zbilansowanego odżywiania się odbywało się na lekcjach
przyrody i biologii („Zbilansowana dieta-łatwiejsze niż myślisz!”, „ Warzywa i owoce na
piątkę”, „Produkty zbożowe na zdrowie”, „Mleko i produkty mleczne”, „ Produkty
białkowe”, „ Tłuszcze z umiarem”, „Dbaj o prawidłowe nawilżenie”, „ Sól”, „Etykieta
źródłem informacji”, „ Jak nie marnować żywności czyli o przechowywaniu produktów w
domu”). Uczniowie brali udział w turnieju sportowym „Olimpijskie zmagania
z Mikołajem” w ramach projektu „Jestem zdrowy bo uprawiam sport masowy” a Turniej
Piątek Piłkarskich w Klenicy promował aktywne spędzanie czasu i ruch na świeżym
powietrzu. W ramach „Szkoły dla rodziców” przeprowadzono spotkania, warsztaty
z rodzicami, których celem było podnoszenie świadomości i kompetencji wychowawczych
(„Konsekwencja w wychowaniu”, „Chcę być najlepszym rodzicem”, „Pokonywanie
trudności wychowawczych”, „Fonoholizm – jak rozpoznać, jak pomóc ?”, „Wszawica
w szkole”, „Moje dziecko zawsze rano je śniadanie”). Pogadanki, spotkania i warsztaty
odbywały się przy udziale psychologa, pielęgniarki i wychowawców.
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Działania wychowawczo – profilaktyczne i opiekuńcze w szkole, przy udziale pedagoga
i psychologa, zwiększały kompetencje uczniów w zakresie umiejętności budowania
zespołu, nazywania i kontrolowania swoich emocji, projektowania przyszłości adekwatnie
do predyspozycji psychofizycznych. Pozwalały uczniom budować pozytywny obraz
samego siebie i tym samym zwiększać poczucie własnej wartości („Po co nam zasady?”,
„Jak się zachowywać asertywnie?”, „Uczymy się współpracy”, „Jesteśmy jedną drużyną”,
„Ja i moja rodzina”, „Kim jestem? Moja tożsamość”, „Mam taki plan na przyszłość”,
„Wartości – znaki drogowe życia”, „Szkoła moich marzeń”, „Ja i moje emocje”, „Chcę się
czuć bezpiecznie w szkole”, „Odkrywam swoje zdolności”). Szkoła brała udział
w projekcie „Bezpieczna Rowerowa Szkoła”. Uczniowie uczyli się o bezpiecznym
poruszaniu się po drogach i jak dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze. Uczniowie brali
udział w konkursach „W Europie jeździmy bezpiecznie” ,„Roztropni użytkownicy dróg”
czy „Uczeń na drodze” oraz w Międzyszkolnym Kramskim Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Projekt realizowany był przy współpracy opiekuna BRD, WORD
Zielona Góra, policji, Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Na
spotkaniach z policjantami utrwalali zasady niebezpieczeństwa na drogach i kształtowali
pozytywne postawy społeczne w ramach programu edukacyjno – wychowawczego
„LUPO”. Projekt „Chcemy być bezpieczni” umożliwił dzieciom przedszkolnym spotkania
z pielęgniarką, lekarzem, policjantami i przedstawicielami straży pożarnej, którzy
opowiadali m.in. o zasadach bezpieczeństwa w domu i na drodze, o zasadach higieny
i zdrowym odżywianiu, o udzielaniu pierwszej pomocy i pracy strażaka. Dzieci
opracowały „Kodeks Przedszkolaka”, który zawierał wszystkie zasady bezpiecznego
zachowania się. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkoła
zapewniła poprzez udział w programie „Mleko, warzywa i owoce w szkole” , „Jestem
zdrowy bo uprawiam sport masowy” czy „Śniadanie daje moc” oraz „Zdrowo jemy i ząbki
myjemy”. Realizowanie założeń w/w programów i projektu odbywało się poprzez udział
w spektaklach, spotkaniach edukacyjnych, konkursach, turniejach sportowych i zajęcia
warsztatowe. Udział w akcji „Sprzątanie świata” dała dzieciom poczucie misji i promowała
prace zespołową. W ciągu całego roku szkoła prowadziła działania wychowawczo –
profilaktyczne i opiekuńcze wobec uczniów. Poruszano tematy: po co nam zasady, jak
zachować się asertywnie, uczymy się współpracy itp. Akcja „Porozmawiajmy ze sobą”
zapewniała podniesienie bezpieczeństwa uczniów w internecie, uczyła zapobiegania
cyberprzemocy czy wdrażała do bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.
Nie zapominano o profilaktyce uzależnień ( pogadanki, spektakle teatralne i ćwiczenia
tematyczne) oraz kształtowaniu szacunku dla drugiej osoby („Skarbonka pięknych słów”,
„Bajki bez barier”). Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, promowanie
bezpiecznych zachowań odbywało się w ramach Akcji szkolnej „Zasady w mojej klasie”.
Nie zapomniano o udostępnianiu społeczności szkolnej informacji o skutecznym
zapobieganiu i radzeniu sobie z zagrożeniami zdrowia, jakości życia i zmniejszaniu
czynników ryzyka zachorowania na różne choroby (spotkania dla klas, spotkania
indywidualne z psychologiem i pedagogiem, informowanie rodziców). Działalność
Szkolnego Klubu Wolontariatu promowała udział w akcjach charytatywnych na skalę
ogólnopolską i lokalną.
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Szkoła nie zapominała o kształtowaniu więzi z krajem ojczystym, szacunku dla tradycji
i symboli narodowych i innych kultur ( Zespół Wiolinki, udział w świętach kościelnych,
państwowych, wiejskich, udział rodziców w przedsięwzięciach szkolnych, organizacja
cyklicznych koncertów filharmonicznych, udział w konkursach zewnętrznych).
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście realizował działania, programy profilaktyczne
i edukacyjne podczas ferii zimowych, wakacji letnich oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
GOK jak co roku przygotował ciekawą ofertę. Ferie zimowe odbywały się pod hasłem
„Legoland” bo wiele zajęć związanych było z klockami LEGO. Dzieciom towarzyszył
ludzik Leguś, dla którego dzieci budowały domek z gigantycznych klocków (tworzonych
z kartonów). W grze miejskiej wszyscy szukali ludzika Legusia kierując się wskazówkami
umieszczonymi w różnych miejscach miasta. W trakcie ferii dzieci uczestniczyły
w warsztatach z socjoterapią. Terapeuta zajęciowy i psycholog zapoznawały uczestników
z różnymi technikami radzenia sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym. Poznawały
i uświadamiały sobie skutki różnego rodzaju uzależnień, które są zagrożeniem dla zdrowia
psychicznego i fizycznego. Poprzez zabawę specjaliści starali się wspomagać procesy
nabywania wiedzy o samych sobie; jak przełamywać nieśmiałość, samodzielnie
podejmować decyzje, budować poczucie własnej wartości. Dzieci podczas wypoczynku
miały zapewniony poczęstunek. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną
zorganizował kolejny, doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Ideą organizowanych
jarmarków jest wspólne spędzenie czasu z rodziną i znajomymi, rozmowy oraz wspólne
oczekiwanie na święta oraz kultywowanie tradycji. Na mieszkańców czekały świąteczne
potrawy, świąteczne ozdoby oraz Święty Mikołaj ze Śnieżynkami.
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” zapraszało do przygotowania „Miasteczka
Bożonarodzeniowego”, w którym można było wspólnie zrobić świąteczne ozdoby.
Organizowało zbiórki publiczne na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych
i potrzebujących pomocy. Działania Stowarzyszenia wspierane były również przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babimoście.
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście również realizowało działania w ramach
Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Babimost. Centrum odgrywa dużą rolę
w wspieraniu rodziny i integracji rodzinnej. W okresie ferii zimowych organizowano
zajęcia sportowo-rekreacyjne pod hasłem „Aktywne ferie z Olimpią”. Przebiegały one
przede wszystkim pod znakiem integracji, sportowej przygody oraz aktywnego spędzania
wolnego czasu. W ramach ferii organizowane zostały zajęcia sportowe np. turnieje
piłkarskie, turnieje kręglarskie, zajęcia na siłowni i zawody strzeleckie z wiatrówki. Zajęcia
poprzedzały lub kończyły pogadanki na temat bezpieczeństwa i zagrożeń płynących ze
stosowania wszelkiego rodzaju używek, narkotyków czy dopalaczy. Pogadanki i rozmowy
wychowawcze dotyczące np. bezpieczeństwa w okresie zimowym przeprowadzane były
również przez policjantów Posterunku w Babimoście. Każde zajęcia kończyły się
posiłkami regeneracyjnymi w Arena Pub. Na zakończenie ferii dzieci i młodzież otrzymały
upominki w postaci materiałów szkolnych. We wszystkich zajęciach uczestniczyło
każdorazowo ok. 15-20 dzieci a podczas turniejów piłkarskich do 40 dzieci. W ciągu
2 tygodni ferii w zajęciach wzięło udział ok. 250 dzieci.
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Rozkład zajęć był codziennie modyfikowany i dostosowany do wieku uczestników a także
zainteresowań związanych ze sportem.
W lecie w ramach „Aktywnych wakacji z socjoterapią” organizowane były różne zajęcia
sportowe. Dzieci i młodzież miały bezpłatny dostęp do siłowni (pod opieką instruktora).
Korzystały cały czas z kompleksu boisk sportowych Orlik. Brały udział w zajęciach na
kręgielni, grały w ping-ponga i badmintona. W trakcie zajęć sportowych prowadzone były
gry i zabawy relaksacyjne z socjoterapeutką. Zapewniały prawidłowy rozwój emocjonalny
oraz rozszerzenie zainteresowań. Zajęcia socjoterapeutyczne uczyły prawidłowych
zachowań społecznych. Pomagały odreagować napięcia emocjonalne i ułatwiały
przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych. Dzieci mogły poznawać same
siebie, poznawały swoje mocne i słabe strony, talenty, zdolności. Uczyły się budować
poczucie własnej wartości, rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych. Zajęcia
z socjoterapeutką organizowane były 4 razy w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
Socjoterapeutka wykorzystywała zajęcia z aktywności fizycznej, podczas której
propagowano zasadę fair play. We wszystkich zajęciach uczestniczyło każdorazowo ok.
20-35 dzieci. Rozkład zajęć był modyfikowany i dostosowywany do wieku uczestników,
warunków atmosferycznych i zainteresowań. Wszystkie zajęcia kończyły się
poczęstunkiem w postaci posiłków regeneracyjnych, owoców, słodyczy i napojów.
Podkreślić należy także zaangażowanie i pomoc sporej grupy wolontariuszy czyli rodziców
lub innych prawych opiekunów dzieci w organizacji niemal wszystkich zajęć i zawodów.
Zbiorcze informacje uzyskane z jednostek z terenu Gminy Babimost w ramach realizacji
Programu świadczą o tym, że w 2018r. podejmowane były zdecydowane kroki i działania
profilaktyczne skierowane na rzecz rodziny, mające na celu umocnienie jej roli, w tym
funkcji opiekuńczo wychowawczej.
Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje sytuację socjalno-bytową
i opiekuńczo-wychowawczą w rodzinach problemowych. Do rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej kieruje asystenta rodziny,
który realizuje plan pracy z rodziną we współpracy z pracownikiem socjalnym.
Wspieranie rodziny prowadzone jest na terenie gminy przy udziale psychologa, pedagogów
szkolnych, specjalistów terapii uzależnień, którzy pełnią dyżury konsultacyjno-edukacyjne
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Babimoście. Rodziny mogą skorzystać
z bezpłatnej porady prawnej również w zakresie prawa rodzinnego – dyżur prawnika
w Urzędzie Miejskim w Babimoście.
Działania OPS oraz w/w działania poszczególnych instytucji, współpraca z kuratorem
Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w Świebodzinie, Samorządem, służbą zdrowia i
policją mają m. in. na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego.
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EDUKACJA
Szkoły publiczne na terenie Gminy Babimost
Na dzień 1 września 2018r. Gmina Babimost była organem prowadzącym dla Szkoły
Podstawowej w Babimoście, Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku, w tym Szkoły
Podstawowej, Przedszkola Publicznego i Oddziału Przedszkolnego w Starym Kramsku,
Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych, w tym Szkoły Podstawowej, Przedszkola
Publicznego w Podmoklach Wielkich. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów
obrazuje tabela.
Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli na dzień 1 września
2018 r.
Liczba oddziałów

Liczba
uczniów/dzieci
*

20

327

Publiczne Gimnazjum

3

56

Szkoła Podstawowa

17

271

11

118

Szkoła Podstawowa

8

80

Przedszkole Publiczne

2

25

Oddział Przedszkolny w Starym
Kramsku

1

13

10

119

Szkoła Podstawowa

8

89

Przedszkole w Podmoklach
Wielkich

2

30

41

564

Wyszczególnienie
1. Szkoła Podstawowa w Babimoście
w tym:

2. Zespół Edukacyjny w Nowym
Kramsku w tym:

3. Zespół Edukacyjny w Podmoklach
Małych w tym:

Ogółem

* wychowanków.

Wydatki gminy na oświatę w 2018 r. wyniosły 8.761.078,91 zł, co stanowiło 25,77%
wydatków gminy.
Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 8.434.083,02 zł, z czego 4.936.348,00 zł pochodziło
z subwencji oświatowej, z dotacji 298.840,57 zł oraz z wpłat z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie 106.375,00 zł.
Wydatki:
 Szkoła Podstawowa w Babimoście 4 233 624,55 zł;
 Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku 1 651 012,27 zł;
 Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych 1 846 242,49 zł;
 Niepubliczne Przedszkole w Babimoście 927 469,02 zł;
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 dowożenie uczniów do szkół 66 553,54 zł;
 edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym) 16 318,40 zł;
 pozostałe (m.in. pokrycie kosztów dotacji uczniów niebędących mieszkańcami
gmin dotujących przedszkole) 19 858,64 zł.
W Szkole Podstawowej w Babimoście odbywała się nauka języka obcego- języka
angielskiego, a dodatkowego języka obcego- języka niemieckiego uczyło się 136 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych odbywała się nauka języka obcego –
języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego - języka niemieckiego uczyło się 43
uczniów.
W Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku odbywała się nauka języka obcego- języka
niemieckiego, a dodatkowego języka obcego- języka angielskiego uczyło się 18 uczniów.
Do jednej klasy uczęszczało w 2018r. średnio 14 osób. Najwięcej w Szkole Podstawowej
w Babimoście 23 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej w Podmoklach
Małych i Nowym Kramsku – 8 uczniów w klasie.
Na dzień 30 września 2018 r. ogółem w szkołach i przedszkolach zatrudniano 74,71
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 3,22 nauczycieli stażystów, 11,00
nauczycieli kontraktowych, 19,56 nauczycieli mianowanych, 40,95 nauczycieli
dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 8 uczniów.
W okresie od stycznia 2018r. do czerwca 2018r. gmina organizowała transport do szkół dla
97 dzieci, a od września 2018r. do grudnia 2018r. dla 84 uczniów.
Przedszkola publiczne i niepubliczne oraz żłobek na terenie Gminy Babimost
W 2018r. funkcjonowały dwa przedszkola publiczne, w tym jeden oddział i jedno
niepubliczne. Na dzień 1 września 2018 r. do gminnych przedszkoli uczęszczało 68 dzieci.
W gminie funkcjonuje od listopada 2018r. jeden żłobek przygotowany na przyjęcie 20
dzieci. W chwili rozpoczęcia działalności do żłobka uczęszczało 8 dzieci. Na utrzymanie
żłobka gmina przekazała dotację w kwocie 300 zł na jedno dziecko.
Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne. Na dzień 1 września 2018 r.
do przedszkola uczęszczało 151 dzieci. Dotacja na jedno dziecko do przedszkola
niepublicznego średnio miesięcznie wynosi 456,72 zł.
Szczegółowe dane dotyczące oświaty za rok 2018 zawarte są w Informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Babimost w roku szkolnym 2017/2018.
Szkoła Podstawowa w Babimoście
Szkoła Podstawowa w Babimoście, jest jednostką budżetową Gminy Babimost działającą
na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXIX/212/17 z dnia 30 listopada
2017 roku oraz statutu.
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Szkoła Podstawowa w Babimoście powstała zaraz po wyzwoleniu miasta i powrocie do
Macierzy po 152 latach narodowej niewoli. Rozpoczęła działalność 1 czerwca 1945 r.
w budynku przy ul. Kargowskiej.
Na dzień 30 września 2018 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 39,38 et. w tym na pełne etaty zatrudnionych jest 37 nauczycieli.
 We wrześniu 2018 roku zatrudnionych było 42 nauczycieli (w tym 2 nauczycieli
przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 nauczyciel na urlopie rodzicielskim,
1 nauczyciel na świadczeniu rehabilitacyjnym) w tym:
- 3 nauczycieli kontraktowych,
- 11 nauczycieli mianowanych,
- 28 nauczycieli dyplomowanych, w tym 5 – niepełny wymiar (2,38 etatu).
Pracownicy obsługi – 14 osób, w tym 2 osoby po 0,5 etatu; 1 zatrudniona w celu
zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności.
 W ciągu 2018 roku:
- zatrudniono 6 nauczycieli, w tym 1 w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela
(ogółem: 3,61 etatu)
- rozwiązano stosunek pracy z 3 nauczycielami (umowa na czas określony). 2
nauczycielki przeszły na emeryturę.
Ponadto:
 4 uczniów korzystało w 2018 roku z nauczania indywidualnego,
 w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
- języka angielskiego uczyło się 326 uczniów, w tym 56 w oddziałach gimnazjalnych,
- języka niemieckiego uczyło się 207 uczniów, w tym 56 w oddziałach gimnazjalnych,
 do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 16 uczniów, w tym średnio 19 uczniów
w oddziałach gimnazjalnych; najwięcej uczniów było w klasie 8 – 23 uczniów,
a najmniej w klasie 3 – 11 uczniów,
 we wrześniu 2018 roku naukę w szkole rozpoczęło 271 uczniów w klasach 1-8 oraz 56
w oddziałach gimnazjalnych, w tym 8 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego (1 uczeń od listopada 2018 r.),
 Publiczne Gimnazjum w Babimoście ukończyło 52 uczniów,
 do kolejnej klasy nie otrzymał promocji 1 uczeń,
 przyznano stypendia dla 45 uczniów w szkole podstawowej i 26 uczniów w oddziałach
gimnazjalnych na kwotę 13 702 zł w tym:
- 37 uczniom za wysokie wyniki w nauce,
- 25 uczniom za osiągnięcia sportowe,
- 9 uczniom za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 Dowóz zorganizowano dla 29 uczniów – stan na 30.09.2018 r., dla 32 uczniów stan na
31.12.2018 r.
 w 2018 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Babimoście
4 233 624,55 zł.
W celu realizacji swoich zadań w 2018 r. w szkole podejmowało się realizację wielu
działań uzupełniających, poszerzających, wspierających i rozszerzających podstawową
działalność placówki.
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W sferze dydaktyki – odbyło się wiele konkursów szkolnych, projektów pod auspicjami
organizacji, instytucji pozaszkolnych, w których uczniowie odnosili liczne sukcesy. W
ramach projektu Szachy w szkole uczniowie klas II i III brali udział w zajęciach
szachowych, dzięki którym rozwijali swoje umiejętności w zakresie logiki, orientacji
przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania
ważnych cech osobowości jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Szkoła skutecznie
rozpoznaje potrzeby rozwojowe uczniów oraz ich uzdolnienia i wspiera każdego ucznia w
odniesieniu sukcesu na miarę jego możliwości. Skuteczność działalności dydaktycznej
szkoły potwierdzają liczne sukcesy uczniów w tym obszarze. Od kilku lat rokrocznie
uczniowie Szkoły Podstawowej w Babimoście odnoszą sukcesy w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
W roku 2018 uczennica klasy 7 została laureatką konkursu z języka polskiego, a dwoje
uczniów klas 3 gimnazjum uzyskało tytuł finalisty konkursu z geografii oraz matematyki. 8
uczniów zdobyło wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
Uczeń klasy 6 zajął 3 miejsce w wojewódzkim konkursie pod patronatem Marszałek
Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty p.n. "Polska to moja
ojczyzna". 4 uczennice zdobyły wyróżnienia w XXIV Konkursie Plastycznym Dbam
o Piękno Mego Domu – Ziemi. 6 uczniów reprezentowało naszą gminę w etapie
powiatowym Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego Pro Arte, a dwoje z nich wystąpiło
w finale wojewódzkim. Drużyna złożona z 4 uczniów klas 3 gimnazjum zajęła I miejsce
w Finale II edycji konkursu „Mistrz języka angielskiego” o Puchar Starosty Powiatu
Zielonogórskiego. Swoje umiejętności uczniowie Szkoły Podstawowej w Babimoście
mogą rozwijać podczas licznych działań podejmowanych poza typowymi zajęciami
lekcyjnymi. Wśród najciekawszych działań realizowanych w 2018 r. wymienić można:
 konkursy literackie związane z konkretną lekturą bądź motywem literackim lub
autorem;
 pisanie listów w języku angielskim – do królowej brytyjskiej Elżbiety II, do
kolegów z Turcji,
 korzystanie z jednej z najpopularniejszych platform językowych na świecie
Duolingo, której używa obecnie około 50 milionów ludzi na całym świecie; dzięki
ciekawej dla dzieci formie oraz elastycznej formule pracujący z nią uczestnicy
systematycznie wzrastają kompetencje językowe uczniów;
 coroczny konkurs szkolny promujący znajomość języków obcych – Anglista
i Germanista Roku;
 udział uczniów w obradach VI Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego pod hasłem Jestem
Polakiem i mam obowiązki polskie;
 nauka programowania;
 debata oksfordzka Życie ludzkie jest najwyższą wartością;
 konkursy przyrodnicze i ekologiczne promujące ochronę środowiska jako naszej
wspólnej wartości;
 wymiana młodzieży z partnerską szkołą z Döbern w Niemczech;
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 udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Lepsza szkoła, polegającym na
mierzeniu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych
narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz analizie osiągnięć uczniów w porównaniu
z wynikami wszystkich uczestników programu;
 III miejsce dla uczennicy klasy 5 w Międzynarodowym Konkursie MAST pod
hasłem Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat
 w celu pełnej realizacji podstawy programowej uczniowie uczestniczyli
w internetowych spektaklach teatralnych, wyjazdach do kina, teatru, filharmonii;
 w trakcie zajęć dzięki współpracowały z podmiotami zewnętrznymi uczniowie brali
udział w żywych lekcjach historii, koncertach muzyków zielonogórskich,
spotkaniach z pasjonatami historii;
W ramach pracy biblioteki szkolnej zorganizowane zostały liczne konkursy, m.in. Mistrz
intelektu (rozwijający kreatywność i inteligencję),
Rok 2018 rokiem Ireny Sendlerowej (rozwijający kompetencje informatyczne uczniów
i poszerzający wiedzę o niezwykłej kobiecie), Mannequin Challenge (promujący
czytelnictwo). Uczniowie uczestniczyli w spektaklach internetowych transmitowanych na
żywo z różnych teatrów w Polsce, spotkali się z pisarzem i pasjonatem podróży Łukaszem
Wierzbickim. Organizowane były wystawy książek, konkursy czytelnicze i plastyczne,
prężnie działał uczniowski klub dyskusyjny.
W zakresie profilaktyki i wychowania szkoła ściśle współpracuje z instytucjami
wspierającymi jej działalność – policją, opieką społeczną, poradnią psychologicznopedagogiczną, kuratorami sądowymi. Wynikiem tej współpracy były w roku 2018
warsztaty profilaktyczne dla dzieci rodziców, spotkania z policjantami na temat
odpowiedzialności nieletnich, cyberprzemocy (Projekt Cybernauci), instytucji
wspierających dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach. W ramach działalności
wychowawczo-profilaktycznej w szkole odbyły się liczne działania związane
z prawidłowym odżywianiem się, zdrowym stylem życia, warsztaty antynikotynowe oraz
antyalkoholowe, uczniowie klas starszych wzięli udział w zajęciach na temat mediacji jako
formy rozwiązywania konfliktów. Szkoła uczestniczyła w programach Szklanka mleka oraz
Owoce w szkole. Promowane były wartości ekologiczne – odbyła się zbiórka baterii,
obchody Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Prężnie działa w szkole
obszar związany z doradztwem zawodowym. Organizowane były warsztaty dla uczniów,
badanie predyspozycji zawodowych, prezentacje szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoła podejmuje liczne działania dla środowiska lokalnego. Włączyła się w imprezy
organizowane na terenie miasta i gminy takie jak Jarmark bożonarodzeniowy,
Wojewódzkie Święto Plonów, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkolna sekcja
wolontariatu zorganizowała zbiórkę Uratuj Psisko, Wspomóż Schronisko!, Szpikowa
Paczka, Kup Pan Szczotkę. W roku 2018 powstały przepiękne imprezy dla społeczności
lokalnej – rocznica Wyzwolenia Babimostu, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja, spektakl słowno-muzyczny Ja to mam szczęście z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości, a w okresie przedświątecznym – Królewna Śnieżka.
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W związku z licznymi działaniami szkoły w ramach 100 rocznicy odzyskania
niepodległości 9 listopada 2018 roku we współpracy z Radą Rodziców oraz JW
w Sulechowie zorganizowany został piknik rodzinny dla wszystkich mieszkańców gminy
Babimost. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali spektakl W drodze do
niepodległej. Odbył się plener malarski, konkurs piosenki patriotycznej, konkurs
fotograficzny. Przygotowano wystawy tematyczne, wystawę znaczków i pocztówek,
wystawę tematyczną, prezentacje multimedialne Bohater na miarę naszych czasów, plakaty
i gazetki tematyczne, specjalny numer gazetki Szkolny Reporter.
Od wielu lat szkoła odnosi liczne sukcesy sportowe. Największe osiągnięcia uczniów
w roku 2018 to:
 złoty medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w unihokeju
chłopców – klasy gimnazjalne;
 złoty medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w unihokeju
dziewcząt – klasy gimnazjalne;
 złoty medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w badmintonie
dziewcząt – klasy gimnazjalne;
 brązowy medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
w unihokeju dziewcząt – klasy szóste szkoły podstawowej;
 brązowy medal w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w unihokeju
chłopców klas gimnazjalnych;
 srebrny medal w finale wojewódzkim LOM w lekkiej atletyce – rzut dyskiem;
 brązowy medal w finale wojewódzkim LOM w lekkiej atletyce – bieg na 100 m.
Stale rozwijana jest baza szkoły. W roku 2018 przeprowadzono kolejne prace remontowe –
naprawę dachu na sali gimnastycznej i łączniku oraz remont sali gimnastycznej, szatni
i korytarzy przy sali. Ze środków gminnych wykonany został wjazd na teren szkoły od
strony ulicy Żwirki i Wigury wymagany przepisami przeciwpożarowymi.
Działania profilaktyczne na rzecz wspierania rodziny realizowane w 2018r. przez Szkołę
Podstawową w Babimoście zawarte są w dziale POMOC SPOŁECZNA - Wspieranie
rodziny.
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, jest jednostką budżetową Gminy Babimost
działającą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXXII/165/02 z dnia
27 czerwca 2005 roku oraz statutu.
W skład Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku wchodzi Szkoła Podstawowa
w Nowym Kramsku, Przedszkole Publiczne w Nowym Kramsku wraz z Oddziałem
Przedszkolnym w Starym Kramsku.
Na dzień 30 września 2018 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 16,99 et. w tym na pełne etaty zatrudnionych jest 16 nauczycieli,
w tym :
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 Szkoła Podstawowa – 13,99 et.(13 nauczycieli zatrudnionych na pełne etaty);
 Przedszkole w Nowym Kramsku – 2 etaty ( 2 nauczycieli zatrudnionych na pełne
etaty);
 Oddział Przedszkolny w Starym Kramsku – 1 etat (1 nauczyciel zatrudniony na pełny
etat).
 We wrześniu 2018 r. zatrudnionych było 20 nauczycieli (w tym 1 nauczyciel: dłuższa
usprawiedliwiona nieobecność w pracy), w tym:
 3 nauczycieli stażystów,
 2 nauczycieli kontraktowych,
 4 nauczycieli mianowanych,
 11 nauczycieli dyplomowanych,
 w ciągu 2018 r.
 zatrudniono 5 nauczycieli, w tym 1 w celu zastępstwa pracownika na czas jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy; w tym w przeliczeniu na pełne etaty:
3,44,
 1 nauczyciel wypowiedział umowę o pracę.
Edukacja w Szkole Podstawowej:
 w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
 języka niemieckiego uczyło się 80 uczniów,
 języka angielskiego (drugi język obcy nowożytny) 17 z kl. 7 – 8 (nauka obowiązkowa),
25 uczniów z kl. 5 – 6 (zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo jako godziny, które
organ dodatkowo przyznał),
 do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 10 uczniów; najwięcej uczniów było
w klasie 6 – 15 uczniów, a najmniej w klasie 2 – 8 uczniów,
 we wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 80 uczniów w klasach 1 – 8 szkoły
podstawowej, w tym 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w
tym 1 uczeń od listopada 2018 r.)
 Burmistrz przyznał stypendia dla 17 uczniów na kwotę 1 700,00 zł, w tym:
 9 uczniom za wysokie wyniki w nauce,
 8 uczniom za osiągnięcia sportowe,
 dowóz zorganizowano dla 36 uczniów (dotyczy okresu: wrzesień – grudzień 2018r.).
 w 2018 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Kramsku
1 329 860,35 zł.
Przedszkole Publiczne:
 w 2018 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne w Nowym Kramsku z oddziałem
w Starym Kramsku
 do przedszkola wraz z oddziałem przedszkolnym uczęszczało:
 styczeń – czerwiec 2018 r. 41 dzieci, w tym 16 dziewcząt i 25 chłopców,
 wrzesień – grudzień 37 dzieci, w tym 14 dziewcząt i 23 chłopców,
 do przedszkola wraz z oddziałem przedszkolnym uczęszczały dzieci z następujących
roczników:
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rocznik
2011
2012
2013
2014
RAZEM:
2012
2013
2014
2015
RAZEM:

dzieci łącznie
dziewcząt
styczeń – sierpień 2018
10
3
10
3
9
5
12
5
41
16
wrzesień – grudzień 2018
10
3
9
5
12
5
6
1
37
14

chłopców
7
7
4
7
25
7
4
7
5
23

 w 2018 roku gmina wydała na prowadzenie:
 przedszkola w Nowym Kramsku: 216 089,97 zł,
 oddziału przedszkolnego w Starym Kramsku: 105 061,95 zł.
Ważniejsze wydatki zrealizowane w roku 2018:
 licencja na dziennik elektroniczny,
 remont sekretariatu, gabinetu dyrektora i 2 sal lekcyjnych,
 oprogramowanie do pozyskanych od sponsora komputerów,
 zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej,
 doskonalenie zawodowe nauczycieli (w tym dofinansowanie studiów podyplomowych
dla 3 nauczycieli),
 modernizacja systemu alarmowego,
 modernizacja monitoringu,
 modernizacja nagrzewnic w sali gimnastycznej,
 naprawa odcinka instalacji elektrycznej,
 remont pomieszczeń przedszkolnych w Starym Kramsku, w tym doposażenie.
Pozyskane środki finansowe z zewnątrz w 2018 r.
Źródło
kwota w zł
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych wprowadzonych reformą do szkół
podstawowych.
ok. 20 609,10
Wsparcie działań w zakresie BRD (WORD Zielona Góra)
1 650,00
Nagroda od WORD za I miejsce w rejonowych eliminacjach na
wycieczkę dla drużyny BRD
5 000,00
Program edukacyjno – profilaktyczny „Wychowanie przez czytanie”
(IKEA)
5 340,00
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Upowszechnianie czytelnictwa poprzez zakup lektur szkolnych
(TEXTRA Poland sp. z o.o.)
Działania optymalizujące cyfryzację w szkole polegające na pozyskaniu
sprzętu komputerowego (TEXTRA Poland sp. z o.o.)

ok. 1 500,00
5 000,00

Najważniejsze projekty, akcje w ZE
Wszystkie wymienione powyżej, ponadto:
 „Czytanie na dywanie” - akcja przy współpracy z Biblioteką Publiczną
w Babimoście,
 XXIV Tydzień Z Kulturą pt.: „100 Lat Niepodległej Polski” (15 – 22.03.2018
r.),
 Wieczornica Niepodległościowa dla lokalnej społeczności połączona
z premierą obrazu o Nowym Kramsku profesora UM,
 XVIII Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2018 (26.04.2018 r.),
 Kramski Turniej BRD (09.02.2018),
 Warsztaty wokalne w Karczmie Taberskiej dla Wiolinek,
 Gra na instrumentach ludowych (umowa ze Stowarzyszeniem Muzyków
Ludowych w Zbąszyniu),
 „Trzymaj formę” – ogólnopolski program Sanepid-u,
 Ogólnopolski program certyfikacji szkół „Szkoła Pozytywnego Myślenia”
realizowanym w ramach projektu "Myślę pozytywnie" (otrzymanie
certyfikatu),
 „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”; ogólnopolska kampania profilaktyczno
– edukacyjna (otrzymanie certyfikatu),
 „Program dla szkół” Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dotyczący nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka
i przetworów mlecznych do SP,
 Bezpieczni na drodze – szkolny program promujący bezpieczne zachowania
na drodze w klasach 1 – 3 SP.
Sukcesy uczniów
Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i innych
nazwa
Rejonowe Eliminacje konkursu
Europie jeździmy bezpiecznie”

osiągnięcie
„W drużynowe IV miejsce

Wojewódzkich Eliminacjach Konkursu drużynowe I miejsce
„W Europie jeździmy bezpiecznie”
Rejonowe eliminacje Konkursu „Uczeń na drużynowe I miejsce
Drodze”
Rejonowe OTWB w BRD

drużynowe I miejsce
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Półfinały wojewódzkie OTWB w BRD

drużynowe I miejsce

Wojewódzkie OTWB w BRD

drużynowe I miejsce

Ogólnopolskie OTWB w BRD

drużynowe VI miejsce

Uczennica klasy 6

uzyskała 90% i otrzymała tytuł laureata
Lubuskiego
Konkursu
Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym 2017/2018

Uczeń klasy 7

uzyskał 90% i otrzymał tytuł laureata
Lubuskiego
Konkursu
Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym 2017/2018

Konkurs na Młodego Muzyka Ludowego I miejsce – uczennica kl. 5
– kategoria śpiewacy ludowi
II miejsce – uczennica kl. 7
III miejsce – uczeń kl. 6
Wyróżnienie – uczennica kl. 5
XVIII Konkurs Recytatorski o Laur Finalistka – uczennica kl. 4
Haliny Poświatowskiej
Osiągnięcia sportowe
osiągnięcie

nazwa
Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju

drużynowy tytuł Mistrza (chłopcy)

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju

drużynowy tytuł Mistrza (dziewczęta)

Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej

drużynowy tytuł Mistrza (chłopcy)

Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej

drużynowe IV miejsce (chłopcy)

Działania profilaktyczne realizowane na rzecz wspierania rodziny w 2018r. przez Zespół
Edukacyjny w Nowym Kramsku zawarte są w dziale POMOC SPOŁECZNA - Wspieranie
rodziny.
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych jest jednostką budżetową Gminy Babimost
działającą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXV/121/05 z dnia 27
czerwca 2005 roku.
W skład Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych wchodzi Szkoła Podstawowa
w Podmoklach Małych oraz Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich.
Na dzień 30 września 2018 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 18,34 et., w tym na pełne etaty zatrudnionych było 15 nauczycieli,
w tym :
 Szkoła Podstawowa – 15,34 et.(12 nauczycieli zatrudnionych na pełne etaty)
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 Przedszkole w Podmoklach Wielkich – 3 etaty (3 nauczycieli zatrudnionych na pełne
etaty w tym jeden - dłuższa usprawiedliwiona nieobecność w pracy);
W ciągu 2018 r. zatrudniono 2 nauczycieli, w tym 1 w celu zastępstwa pracownika na czas
jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Edukacja w Szkole Podstawowej:
 w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
 języka angielskiego uczyło się 89 uczniów, a dodatkowego języka obcego –
niemieckiego – uczyło się 43 uczniów, ponadto w ramach godz. dodatkowych z Gminy
Babimost jęz. niemieckiego uczyła się kl. V i VI ( 21 uczniów)
 do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 11,13 uczniów; najwięcej uczniów było
w klasie IVB – 14 uczniów, a najmniej w klasie VI – 8 uczniów,
 we wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 89 uczniów w klasach 1 – 8 szkoły
podstawowej, w tym 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Burmistrz przyznał stypendia wysokie wyniki w nauce dla 15 uczniów na kwotę
1 500,00 zł.
 dowóz zorganizowano dla 14 uczniów.
 w 2018 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Podmoklach
Małych 1 603 643,77 zł.
1. Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych i Przedszkole Publiczne w Podmoklach
Wielkich zgodnie z działalnością statutową:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
i podstawę wychowania przedszkolnego;
5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2. Do przedszkola uczęszczają dzieci 2,5- 6 lat , a szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach
szkolnych I – VIII. Szkoła prowadzi również działalność eksperymentalną dotyczącą
kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz
możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach
określonych odrębnymi przepisami prawa.
Działalność edukacyjna szkoły i przedszkola jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;
2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczoprofilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w
podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły,
jak i każdego nauczyciela.
W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
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Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla
uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje
świetlica szkolna. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
Liczba oddziałów: 8
Liczebność oddziałów: kl. I–10, kl. II–9, kl. IV a – 13, kl. IV b–14, kl. V–13, kl. VI –8,
kl. VII– 11, kl. VIII–11.
Przedszkole
Liczba oddziałów: 2
Liczebność oddziałów: gr. młodsza (3-4 latki)-14, gr starsza – ( 5-6 latki) -20
 do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
rocznik
dzieci łącznie
dziewcząt
chłopców
wrzesień – grudzień 2018
2012
14
6
8
2013
6
2
4
2014
9
2
7
2015
3
2
1
2016
2
2
RAZEM:
34
14
20
 w 2018 roku gmina wydała na prowadzenie przedszkola w Podmoklach Wielkich:
242 598,72 zł
W Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych zatrudnionych jest 33 osób, w tym 24
nauczycieli i 9 pracowników obsługi.
Nauczyciele w podziale na stopień awansu zawodowego: dyplomowany – 11, mianowany
– 6, kontraktowy – 6, stażysta - 1
Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole jest realizowany przez wykonywanie zadań
i czynności określonych w art. 55 Ustawy Prawo oświatowe, w trybie planowanych lub
doraźnych działań.
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe 13 134,83.zł
Programy i konkursy:
1) Konkurs poetycki "O złotą kwyrlę" 2018- 1 miejsce;
2) Program społeczno – edukacyjny „Autostrada do szkoły”;
3) Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece- II miejsce;
4) XI Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”- nagroda ucznia kl I;
5) Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”- 2 wyróżnienia;
6) Ogólnopolski Konkurs Marynistyczny „morskie Inspiracje”- III miejsce;
7) „Mądrzy Cyfrowi” – ogólnopolski projekt pilotażowy ;
8) Szkolny konkurs „Kocham Cię Polsko”;
9) Etap Rejonowy Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
10) Konkurs Piosenki Pro Art 2019;
58

11) Konkurs wiedzy Biblijnej;
12) Gminny i Powiatowy Konkurs Recytatorski;
13) Program „Mleko w szkole”;
14) Program „Warzywa i Owoce w szkole”.
Projekty:
W 2018 roku zostały pozyskane następujące środki:
1. Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy
i Edukacji
POWR.02.14.00-00-1013/16- Politechnika Wrocławska
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.- Październik 2017marzec 2018. 200 000,00 PLN( Program realizowany w latach 2017-2018).
2. Programowanie i robotyka w Polskiej i Niemieckiej szkole- Euroregion- Interreg Va2018- 32 000,00 PLN.
3. Erasmus + 2018- Mobilność osób uczących się i pracowników – Runda I „Nowoczesna
szkoła”- 34060,00 EUR.
4. Odkrywamy tajniki przyrody- IKEA -3265,00 PLN.
5. Szkolny odlot czytelniczy, czyli czytanie na dywanie- IKEA- 3503,80 PLN.
6. Polsko- niemiecka wymiana uczniów – 11 626,00 zł.( razem Polska Niemcy i wyjazd
w święta).
Działania profilaktyczne realizowane na rzecz wspierania rodziny w 2018r. przez Zespół
Edukacyjny w Podmoklach Małych zawarte są w dziale POMOC SPOŁECZNA Wspieranie rodziny.

KULTURA
Działalność instytucji kultury na terenie Gminy Babimost prowadzona jest przez Gminny
Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście. Instytucje te
są samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście działa na podstawie uchwały Nr VII/37/07 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie reorganizacji Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Babimoście oraz statutu. Przedmiotem działania Ośrodka
Kultury jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem
jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury.
Gminny Ośrodek Kultury w roku 2018 osiągnął przychody w wysokości: 1 074 176,01 zł.
1) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości: 890 000,00 zł,
2) Przychody ze sprzedaży w tym wynajmu: 113 528,09 zł,
3) Z realizacji projektów: 70 613,56 zł,
4) Przychody finansowe 34,45 zł.
Wykonanie planu kosztów:
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Plan wydatków (po zmianach) w GOK wynosi 1 076 103,57 zł.
Stan środków pieniężnych 38,84 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 nie
wystąpił gdyż instytucja przekazała środki na działalność statutową.
2. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy
Gminny Ośrodek Kultury Babimoście działa na podstawie: ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi
zmianami oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście nadanego uchwałą Rady
Miejskiej w Babimoście. Ośrodek jest samorządową placówką upowszechniania kultury
integrującą działalność wszystkich placówek kultury na terenie gminy Babimost.
Organizatorem GOK jest Gmina Babimost – jako jednostka samorządu terytorialnego.
Siedziba GOK: Babimost, ul. Gagarina 21. Ośrodek jest wpisany do rejestru Instytucji
Kultury pod nr 1 prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Na czele
Ośrodka stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią
odpowiedzialny. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących
instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Działalność placówki
kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz zadania wynikające z jego umiejscowienia.
Gminny Ośrodek Kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania
kultury, ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w kierunku optymalnego
zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska, przy uwzględnieniu możliwości
kadrowych, lokalnych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
Głównym celem działalności GOK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji
kulturalnych na drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności
Gminy Babimost.
Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród społeczeństwa naszej
gminy polega na jego udziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych
organizowanych przez GOK, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo.
Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale
także współtwórcami życia kulturalnego i artystycznego Gminy Babimost. Uczestnictwo
w kulturze to zajęcia zbiorowe, zespołowe czy też indywidualne, które gromadzą
uczestników w celu rozbudzenia ich uzdolnień i zainteresowań, pasji, wymiany
doświadczeń, zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury czy
stosunków międzyludzkich. Tematem wiążącym zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych
jest przeważnie muzyka, plastyka, taniec, teatr, śpiew, twórczość artystyczna i ludowa,
tradycje, obrzędy. Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, sekcjach, spotkaniach,
uroczystościach, konkursach i imprezach kulturalnych przyczynia się do zdobywania
nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez
ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na
innych, kreatywność. Stałe zajęcia dla dzieci w GOK to jednocześnie forma spędzania
wolnego czasu w sposób przyjemny, a równocześnie pożyteczny. Troską kadry GOK jest
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w placówce oraz kształtowanie
nawyku kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.
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Ośrodek Kultury otwarty jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
20:00 oraz sobotę od 9.00-17.00. Ponadto wiele uroczystości odbywa się także w sobotę
i niedzielę.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych działań kulturalnych:
MIESIĄC
IMPREZY
STYCZEŃ 2018

LUTY 2018

MARZEC 2018

KWIECIEŃ 2018

MAJ 2018
CZERWIEC 2018

LIPIEC 2018

SIERPIEŃ 2018
WRZESIEŃ 2018

06.01 – Koncert Filharmonii Zielonogórskiej
14.01 – 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
19.01 – Powiatowy przegląd grup Jasełkowych w ramach PROARTE
28.01 – Powrót Babimostu do macierzy
10.02 – Koncert Szymona Wydry & Carpe Diem
12.02 – Konkurs Plastyczny „Walentynkowe Lampiony”
12.02 – Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „LEGOLANDIA”
10.03 – Dzień Kobiet w rytmach Disco Polo
15.03 – Koncert Andrzeja Batora z okazji dnia kobiet
stowarzyszeń
15.03 – Wernisaż malarski Zbigniewa Wołka
16-18.03 – Partnerskie warsztaty Wielkanocne 2018
05.04 – Gminny Konkurs Recytatorski w ramach PRO-ARTE
07.03 – Decoupage dla dorosłych
10.04 – Warsztaty sceniczne dla nauczycieli
15.04 – Spektakl Teatralny Zza boru „Kocham Cię strasznie.”
28-29.04 – II Ogólnopolski Festiwal Tańca „Babimost Dance
Show”
12.05 – Uroczyste otwarcie „Zielonego Zakątka”
05.06 – Dzień dziecka spektakl teatralny „Wesoły Świat Jana
Brzechwy”
06-07.06 – Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne
08-09.06 – Dni Babimostu
09.06 – Koncert zespołów „AFTERPARTY” i „CLASSIC”
10.06 – X. Edycja Miasto Rocka
10.06 – Koncert zespołu „DŻEM”
10.06 – Biesiada Folklorystyczno-śpiewacza
25.06-06.07 – Lato z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Letnia
Akademia Pomysłów”
26.06 – Koncert charytatywny dla Eweliny – Szymon Chodyniecki
02-06.07 – Lato z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Letnia
Akademia Pomysłów”
05.07 – Pokaz iluzji Macieja Eszwoiwicza
11-31.07 – Akcja wakacje
07-09.09 – Polsko-Niemiecki Warsztaty Rękodzielnicze
07-08.09 – Lubuskie Święto Plonów
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29.09 – Koncert „Cisza jak ta”
12-14.10 – Polsko-Niemiecki Plener Malarsko-Fotograficzny
14.10 – Koncert Blue Sounds
14.10 – Wystawa poplenerowa
08.11 – Konkurs plastyczny „Kocham Cię Polsko”
08.11 – Warsztaty plastyczne dla dzieci z okazji 100 rocznicy
odzyskanie Niepodległości
11.11 – 100 rocznica odzyskania Niepodległości
27.11 – Wieczór wróżb Andrzejkowych dla dzieci
03.12 – Konkurs plastyczny na łańcuchy choinkowe
09.12 – Gminny Przegląd grup kolędniczych i jasełkowych w
ramach PRO-ARTE
15.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy
29.12 – The Clown Cirrus Show Ruphert & Rico – show dla dzieci

Informacje na temat działalności GOK na bieżąco można śledzić na facebooku:
http://www.facebook.com/gok Babimost oraz stronie internetowej: www.gokbabimost.pl
3. Zadania realizowane w sołectwach
W strukturach GOK znajdują się następujące placówki wiejskie:
1. Sala i Świetlica wiejska w Nowym Kramsku;
2. Sala wiejska w Starym Kramsku;
3. Świetlica wiejska w Kolesinie;
4. Sala i Świetlica wiejska w Podmoklach Małych;
5. Sala wiejska w Podmoklach Wielkich.
W salach i świetlicach wiejskich prowadzone były różnorodne formy zajęć, w tym:
zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz imprezy takie, jak: Dzień Dziecka, Dzień
rodziny, Dzień Babci i Dziadka, warsztaty artystyczne.
Dzieci miały możliwość korzystania z gier i zabaw planszowych. W świetlicach odbywały
się różnego rodzaju zebrania, szkolenia rolnicze, spotkania mieszkańców, wybory,
prelekcje, pokazy itp.
4. Współpraca międzynarodowa.
GOK współpracuje z partnerską gminą Neuruppin oraz z stowarzyszeniem z
Bloischdorf przy realizacji imprez kulturalnych. W roku 2018 wspólnie zrealizowano 4
projekty współfinansowane z Programu Interreg: „Partnerskie Warsztaty Wielkanocne
2018”, „Polsko- Niemieckie Warsztaty Artystyczne”, „Polsko- Niemieckie Warsztaty
Rękodzielnicze”, „Polsko- Niemiecki Plener Malarsko-Fotograficzny”.
Szczegóły zrealizowanych projektów, współfinansowanych z EFRR w ramach INTERREG
VA w 2018 roku:
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Lp.
1

Tytuł projektu,
Nr projektu
Partnerskie
Warsztaty

Partnerzy

Termin

Miasto
Neuruppin,
Bloischdorf

01.02.2018
15.04.2018

Wielkanocne
2018
175/17

2

PolskoNiemieckie
Warsztaty
Artystyczne
176/17

Miasto
Neuruppin

20.05.2018
30.06.2018

3

PolskoNiemieckie
Warsztaty
Rękodzielnicze
253/18

Miasto
Neuruppin

15.08.2018
–
05.10.2018

4

PolskoNiemiecki
Plener
MalarskoFotograficzny
252/18

Miasto
Neuruppin

15.09.2018
–
15.11.2018

Miejsce
realizacji
Babimost,
Nowe
Kramsko,
Polska

Cele, zadania, całkowita wartość
projektu, kwota dofinansowania
Wspieranie nowych i istniejących
już kontaktów poprzez: zapoznanie
z tradycją i zwyczajami świąt
wielkanocnych, uczenie
dostrzegania piękna wytworów
kultury ludowej, inspirowanie
twórczości opartej na motywach
ludowych, uwrażliwienie na
potrzebę kultywowania tradycji.
Wartość projektu: 7.860,92 euro
Dofinansowanie z EFRR –
6.681,78 euro, z budżetu państwa –
393,05euro, wkład własny 786,09
euro.
Babimost, Celem projektu było utrwalanie,
Polska
pogłębianie i rozwój współpracy
transgranicznej pomiędzy
partnerskimi Gminami Babimost
(Polska) i Neuruppin (Niemcy)
poprzez wspólne uczestnictwo
dzieci i młodzieży w warsztatach
muzycznych.
Wartość projektu: 10.266,83 euro
Dofinansowanie: z EFRR –
8.726,81 euro, z budżetu państwa 544,27 euro, wkład własny
1.026,68 euro.
Babimost, Celem projektu jest utrwalanie,
Polska
pogłębianie i rozwój współpracy
transgranicznej pomiędzy
partnerskimi gminami: Babimost i
Neuruppin poprzez wspólne
warsztaty rękodzielnicze.
Wartość projektu: 5.737,30 euro
Dofinansowanie: z EFR – 4.870
euro, z budżetu państwa – 363 euro,
wkład własny 286,87 euro.
Babimost, Celem projektu jest integracja
Polska
mieszkańców ze środowiska
artystycznego- malarskiego i
fotograficznego z Babimostu i
Neuruppin
Wartość projektu:5.281,67
Dofinansowanie:
z EFRR – 4.870 euro,
z budżetu państwa – 363 euro,
wkład własny 472 euro.
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W 2018 roku złożono także wnioski na realizację dwóch projektów w roku 2019. Są to:
1. „Polsko- Niemieckie Warsztaty Wielkanocne 2019” o wartości całkowitej: 7275,45 euro;
2. „Polsko- Niemieckie Warsztaty Artystyczne 2019”, o wartości całkowitej: 9040,50 euro.
Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie przez Komisję Oceniającą i będą
zrealizowane zgodnie z zaplanowanym we wniosku harmonogramem.
Ponadto w roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury pozyskał dodatkowe środki finansowe
i materialne:
1. Ikea-grant w wysokości 10 000pln na projekt,, Szachowy zielony zakątek”
2. Narodowe centrum Kultury – grant rzeczowy w postaci książek, publikacji oraz
płyt ,,Zaczytany Dom Kultury”
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście działa na podstawie uchwały
XXXI/145/93 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie powołania
Biblioteki Publicznej w Babimoście oraz statutu. Biblioteka służy rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury.
Biblioteka Publiczna w 2018 r. uzyskała dotację na zakup książek z Programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Priorytet 1 w kwocie 8.673,00
zł. Źródło finansowania : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
Na działalność Dyskusyjnego Klubu Książki uzyskano kwotę 560,00 zł. Źródło
finansowania: Instytut Książki w Warszawie.
Biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe oraz pomoc rzeczową od miejscowych
firm oraz osób indywidualnych. Na „Wakacje z Biblioteką. W Bibliotece kryją się czary”,
pozyskano następujące fundusze:
1. TFP Sp. z o.o. – 2.000,00 zł.
2. Nadleśnictwo Babimost - 300,00 zł.
IKEA Industry Poland przekazała 2.000,00 zł. na utworzenie budek na książki czyli
nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych
(realizacja do końca czerwca 2019 r.)
„Kronopol” w Żarach przekazał nieodpłatnie panele podłogowe z przeznaczeniem na
wymianę w Filii Bibliotecznej w Nowym Kramsku.
-w 2018 r. przystąpiono do projektu z Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr „Polsko –
Niemieckie Warsztaty Bożonarodzeniowe” uzyskując kwotę 6.602,33 EUR. (realizacja
w 2019 r.)
Różnorodność form i częstotliwość imprez upowszechniających czytelnictwo oraz
integrujących lokalne środowisko w 2018 r.
Od września 2018 r. prowadzone były zajęcia języka angielskiego dla dzieci i młodzieży
FunEnglish. Również od września Oddział dla Dzieci i Młodzieży przystąpił do
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pilotażowego projektu dla trzylatków realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”.
W 2018 r. Biblioteka Publiczna w Babimoście dysponowała następującymi środkami:
- przychody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2018 r. - 260.224,98 zł.
- koszty ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2018 r. – 258.225,48 zł.
Oddział dla Dorosłych oraz dla Dzieci i Młodzieży
W 2018 roku Oddział dla Dorosłych prowadził cykliczne – comiesięczne – spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki.
W listopadzie 2018 r. gościem biblioteki w ramach projektu Tu czytamy! Dyskusyjne
Kluby Książki realizowanego z inicjatywy Instytutu Książki i pod honorowym patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego była Małgorzata Kalicińska,
powieściopisarka, autorka bestselerowych powieści dla kobiet.
W czerwcu po raz trzeci Oddział dla Dorosłych włączył się do akcji Noc Bibliotek, pn.
„RzeczpospoCzyta”. Z tej okazji dorośli uczestniczyli w spotkaniu z panem Eugeniuszem
Kurzawą - poetą, regionalistą, redaktorem książek i wydawnictw, autorem nowej książki
„Region Kozła Vademecum”.
W czerwcu 2018 r. podczas Dni Babimostu - Oddział dla Dorosłych oraz dla Dzieci
i Młodzieży włączył się do przygotowania Święta Miasta organizując kreatywne zajęcia dla
najmłodszych i ich rodzin. Uczestniczył również w przygotowaniach Dożynek
Wojewódzkich oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego zapewniając społeczności lokalnej
mnóstwo atrakcji.
W lipcu 2018r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Babimoście Biblioteka
rozpoczęła pierwszy termin wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem
„W bibliotece kryją się czary”, w których uczestniczyło 46 dzieci, a w sierpniu
przygotowano drugi etap wakacyjnych zajęć. Oprócz w/w zajęć zorganizowano spotkania
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. „Gry bez prądu. Rodzinny turniej gier planszowych”
oraz „Gry i zabawy z dawnych lat.”
We wrześniu 2018 r. w „Zielonym Zakątku” przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Babimoście, Oddział dla Dorosłych włączył się po raz pierwszy do siódmej edycji
projektu Narodowe Czytanie. W drodze głosowania, do wspólnej lektury podczas
Narodowego Czytania 2018 zostało wybrane „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Oddział dla Dorosłych w październiku 2018 r. zorganizował spotkanie pt. „Nowa jakość
w moim życiu” dla dorosłych, którego tematem była biblioterapia, czyli działanie przy
wykorzystaniu książki lub materiałów niedrukowanych, prowadząca do realizacji celów
rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych.
W 2018 roku Oddział dla Dorosłych ogłosił konkursy literackie m.in. na napisanie
zakończenia do powieści Anny McPartlin „Gdzieś tam w szczęśliwym miejscu” czy
„Droga ku wolności” z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Począwszy od stycznia 2018 roku odbywały się comiesięczne spotkania dwóch
Dyskusyjnych Klubów Książki, dla pięciolatków oraz dla sześciolatków.
W ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki”, odbyło się spotkanie autorskie
z Łukaszem Wierzbickim – redaktorem, miłośnikiem dalekich podróży, autorem książek
dla dzieci.
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W ramach akcji Noc Bibliotek pod hasłem „ReczpospoCzyta” odbyło się przedstawienie
pt: „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary”. Był to spektakl promujący czytelnictwo
wśród najmłodszych, wystawiony przez Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa.
Również od września Oddział dla Dzieci i Młodzieży przystąpił do pilotażowego projektu
dla trzylatków realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki
człowiek”. Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego
czytania z dzieckiem.
W październiku odbyły się, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną, warsztaty ilustracji
książkowej prowadzone przez Magdalenę Chodorowską. Dzieci z klas drugich i trzecich
szkoły podstawowej, pod czujnym okiem prowadzącej, tworzyły przestrzenne ilustracje
wykorzystując do tego celu kolorowe papiery, pastele, flamastry oraz technikę kolażu.
W grudniu ogłoszono konkurs „List do Świętego Mikołaja”. Najpiękniejsze listy zostały
nagrodzone.
Filia Biblioteczna w Nowym Kramsku
Filia Biblioteczna w Nowym Kramsku prowadziła cykl spotkań odbywających się
w Przedszkolu w Nowym Kramsku: „Czytanie na dywanie” – jest to comiesięczne
spotkanie dla dzieci w wieku od 3-4 lat, Dyskusyjny Klub Książki prowadzony dla dzieci
w wieku 5-6 lat. Ponadto w Szkole w Nowym Kramsku wspólnie z Młodzieżowy
Ośrodkiem Wychowawczym w Babimoście prowadził zajęcia dla klas I-III pod hasłem
„Spotkanie z książką”. Po każdym zakończonym cyklu spotkań wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście wystawiali dla uczniów
przedstawienie teatralne. Biblioteka w 2018 roku rozpoczęła również cykl zajęć pt.
„Opowieści z planety Taktali” dla klasy III.
Filia również w 2018 roku przeprowadziła Lekcję Biblioteczną dla Przedszkolaków, która
miała im przybliżyć zasady obowiązujące w bibliotece oraz przybliżyć pracę bibliotekarza.
Z okazji Dnia Wiosny odbyła się Parada Postaci z Bajek, połączona z Pasowaniem na
Czytelnika. Dyplom otrzymało 26 Przedszkolaków. Podczas wakacji filia zorganizowała
cykl spotkań pod hasłem. „Magiczne podróże po literaturze”. W listopadzie biblioteka
zorganizowała zajęcia dla dzieci z Przedszkola w Nowym Kramsku z okazji Dnia Misia,
a wspólnie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym przeprowadzone zostały wróżby
i zabawy andrzejkowe dla klas I- III.

SPORT I REKREACJA
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście.
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście działa na podstawie uchwały Nr VII/36/07 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Sportu
i Rekreacji w Babimoście oraz statutu.
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Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie działalności o charakterze
użyteczności publicznej, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie
sportu i rekreacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/181/13 Rady Miejskiej w Babimoście
dnia 01 lipca 2013 roku Centrum Sportu i Rekreacji realizowało następujące zadania:
1) Udostępniało bazę sportowo-rekreacyjną:
a) uczniom szkół z terenu Gminy Babimost w celu prowadzenia zajęć programowych
z zakresu wychowania fizycznego,
b) klubom sportowym i organizacjom kultury fizycznej gminy,
c) mieszkańcom Gminy.
2) Upowszechniało kulturę fizyczną poprzez organizowanie lub współorganizowanie zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży, zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych oraz imprez sportowo-widowiskowych dla mieszkańców Gminy
oraz zorganizowanych grup, w tym zakładów pracy,
3) Udostępniało bazę sportową i rekreacyjną innym podmiotom,
4) Realizowało zadania transgraniczne w zakresie sportu i rekreacji w oparciu przede
wszystkim o gminy partnerskie,
5) Współpracowało w zakresie sportu i rekreacji w ramach Euroregionu Sprewa-Nysa
Bóbr,
6) Podejmowało działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych na
działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z powyższym Centrum Sportu i Rekreacji zrealizowało następujące zadania
w 2018r:
I.
Turnieje, imprezy sportowe oraz sportowo-widowiskowe:
1. GP Babimostu w kręgle Stowarzyszeń Gminnych: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Terenowe Babimost, Babimojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gminne
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół;
2. GP Babimostu w kręgle mężczyzn i kobiet;
3. GP Babimostu w kręgle liga międzyzakładowa w kręgle;
4. GP Babimostu w kręgle MIXTY 2017/18;
5. XI edycja Babimojskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2017/18;
6. Puchar Dolnego Śląska w badmintonie;
7. XXVI Międzynarodowy otwarty turniej badmintona Babimost Open;
8. Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży Wielkopolsko – Lubuska Liga Piłkarska
Akademia piłkarska FALUBAZ;
9. Eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
w tenisie stołowym;
10. II OFT Babimost Dance Show – współudział;
11. I Dni Otwarte Centrum Sportu i Rekreacji;
12. Współudział w organizacji Dni Babimostu ( m.in. Babimost Rock Cup – turniej piłki
nożnej dla dzieci 7-11 lat, Bieg Przedszkolaka);
13. Lubuska Konferencja Trenerów;
14. Turniej Akademii Młodych Orłów PZPN;
15. Finał Pucharu Polski na szczeblu lubuskiego ZPN KS Falubaz Zielona Góra – Warta
Gorzów Wlkp.;
16. Otwarte Mistrzostwa Leśników Zielonogórskich o Puchar Dyrektora RDLP
w Zielonej Górze w piłce nożnej ,,Z lasu na stadion”;
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17. Mecz towarzyski piłki nożnej Bałtyk Koszalin – Sokół Pniewy;
18. Współudział w organizacji w Dożynkach Wojewódzkich;
19. Mecz reprezentacji dziewcząt w piłce nożnej U -16 Polska – Szkocja;
20. IV runda Pucharu Polski LKS Klon – KS Dąb Przybyszów.
II. Mecze, turnieje, zawody szkolne:
1. Mecze, turnieje i GP w tenisa stołowego;
2. Mecze, turniej, igrzyska w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży:
- unihokej (finały wojewódzkie );
- badminton (finały wojewódzkie i powiatowe);
- Finały wojewódzkie w biegach przełajowych (dwukrotnie);
3. Mecze unihokeja w kategoriach: juniorzy młodsi, juniorzy starsi oraz seniorzy.
III. Zajęcia realizowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Babimoście:
1. Aktywne ferie z Olimpią (luty);
2. Aktywne wakacje z socjoterapią (lipiec).
IV Zgrupowania i szkolenia:
1. Zgrupowanie sportowe niemieckiego klubu sportowego S.V. Döbern – piłka nożna;
2. Zgrupowanie Kadry Narodowej U19 Kobiet w unihokeju;
3. Zgrupowanie piłki ręcznej chłopców i dziewcząt (m.in. kadry wojewódzkie chłopców
i dziewcząt);
4. Zgrupowanie sportowe lubuskiej kadry wojewódzkiej kobiet – piłka nożna kat.
wiekowa U-13;
5. Akademicka kadra Polski w unihokeju;
6. Letnie zgrupowanie piłki nożnej Warta Gorzów;
7. Szkolenia UEFA ( z wykorzystaniem boisk trawiastych, sali konferencyjnej i hali) – 4
razy;
8. Polsko-niemieckie zgrupowanie biegaczy - ,,Bieganie bez Granic”;
9. Zgrupowanie kadry reprezentacji kobiet w unihokeju seniorki;
10. Konsultacje Kadry Województwa Lubuskiego ZPN w piłce Nożnej;
11. Zgrupowanie siatkarzy S. V. Döbern;
12. Zgrupowanie kadry w unihokeju U-19;
13. Szkolenie PZPN – Mobilna Akademia Młodych Orłów.
V. Prowadzone były regularne zajęcia:
 piłka nożna w wieku 4-7 lat;
 piłka nożna w wieku 7-12 lat GKS Olimpia;
 gimnastyka UKS Olimp;
 zajęcia z unihokeja UKS Fenomen;
 zajęcia z badmintona UKS ISKRA;
 treningi i mecze w rozgrywkach wiosenno-jesiennych w piłce nożnej LKS ,,Klon”
i LZS ,,Jedność”;
 zajęcia sportowe Lokalny Animator Sportu na Orliku.
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/152/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego
2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej z terenu Gminy Babimost Centrum Sportu i Rekreacji nieodpłatnie udostępniane
były obiekty na:
1) Spotkania z mieszkańcami,
2) Zebrania klubów sportowych – działających na terenie Gminy Babimost,
3) Organizowane w ramach działalności statutowej właściciela, administratora obiektu lub
jednostki organizacyjnej gminy ogólnodostępne spotkania, zajęcia i imprezy dla
mieszkańców gminy o charakterze niedochodowym. Nieodpłatne korzystanie
z obiektów i urządzeń odbywa się na pisemny wniosek złożony do administratora
obiektu,
4) Zajęcia prowadzone przez daną jednostkę organizacyjną dla dzieci i uczniów
przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę,
5) Organizowane zajęcia sportowe w ramach działalności statutowej stowarzyszeń lub
zrzeszeń, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez administrowaniu przez
administratora obiektu terminarza rozgrywek sportowych,
6) Imprezy zlecone przez gminę lub odbywające się pod patronatem Burmistrza
Babimostu.
Centrum Sportu i Rekreacji realizuje również uchwały dotyczące wprowadzania
regulaminów korzystania z obiektów wchodzących w skład kompleksu sportowego:
 Uchwała Nr XXXV/273/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortów
tenisowych w Centrum Sportu i rekreacji,
 Uchwała Nr XXXV/272/18 rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk
piłkarskich i bieżni,
 Uchwała Nr XXXV/271/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kręgielni
mieszczącej w Centrum Sportu i Rekreacji,
 Uchwała Nr XXXV/270/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk do siatkówki plażowej
w Centrum Sportu i Rekreacji.
W ramach współpracy z Euroregionem Sprewa – Nysa – Bóbr pozyskano środki
finansowe na projekt pt: Polsko-niemieckie zgrupowanie biegaczy – ,,Bieganie bez Granic”
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „ Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego „Redukować bariery- wspólnie wykorzystywać wspólne strony”.
W ramach zadań transgranicznych zorganizowane zostało zgrupowanie niemieckich
siatkarzy z Klubu Sportowego S. V. Döbern wykorzystując bazę noclegową i halę oraz
zgrupowanie niemieckich piłkarzy z w/w klubu z wykorzystaniem bazy noclegowej i boisk
trawiastych.
W gminie działają cztery stowarzyszenia prowadzące działalność sportową tj. piłkę nożną:
1) Ludowy Klub Sportowy „Klon” w Babimoście,
2) Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Podmokle,
3) Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” Nowe Kramsko,
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4) Gminny Klub Sportowy „Olimpia prowadzący zajęcia z dziećmi w zakresie piłki
nożnej.
oraz Uczniowskie Kluby Sportowe
1) Uczniowski Klub Sportowy „Fenomen” Babimost, prowadzący zajęcia z dziećmi
i młodzieżą w zakresie unihokeja,
2) Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Babimost, prowadzący zajęcia z dziećmi
i młodzieżą w zakresie badmintona,
3) Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Babimost, prowadzący zajęcia z dziećmi
w zakresie akrobatyki sportowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
Zakład Usług Komunalnych jest jednostką budżetową Gminy Babimost działającą na
podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXXVIII/217/10 z dnia 7 lipca 2010
roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Babimoście celem przekształcenia w jednostkę budżetową
pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Babimoście oraz statutu
Jako jednostka budżetowa Zakład Usług Komunalnych w Babimoście nie jest
przedsiębiorstwem nastawionym na osiąganie zysku ekonomicznego a jedynie na
bilansowaniu swoich kosztów w ramach prowadzonych na rzecz usługobiorców usług.
W zakładzie zatrudnionych było 19 osób.
Główną działalność zakładu stanowi zgodnie z numerem PKD: 3600Z- pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody. Pozostała działalność:
 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę w tym odbiorcom indywidualnym
i podmiotom gospodarczym, za pomocą urządzeń wodociągowych;
 w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
dostarczanych przez usługobiorców z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych;
 zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym;
 oczyszczanie miasta;
 utrzymanie zieleni;
 gospodarka odpadami, utrzymanie PSZOK;
 zakład gospodarki komunalnej- obsługa administracyjna zakładu i ludności.
Na terenie gminy funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody: w Babimoście i Kolesinie.
Ilość podmiotów zaopatrywanych w wodę na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1258 co
stanowi 96,77% wszystkich odbiorców.
Gminę obsługuje jedna oczyszczalnia ścieków w Babimoście, która została
zmodernizowana w 2010 roku. Proces technologiczny oparty jest na mechanicznym
i biologicznym oczyszczaniu ścieków. Liczba podmiotów na rzecz których świadczone są
usługi z tytułu odprowadzenia ścieków i oczyszczania wynosi 1.236 co stanowi 95,46%
wszystkich odbiorców.
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Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej zostały wyposażone
w wodomierze główne, część nieruchomości korzysta z zainstalowanych podliczników na
wodę bezpowrotnie zużytą. Część nieruchomości jest wyposażona w wodomierze
zainstalowane na własnych ujęciach wody służące do prawidłowego obliczania ilości
dostarczanych ścieków.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda jest pobierana, uzdatniana
i dostarczana w jednakowy sposób zarówno do celów socjalno-bytowych, jak również dla
zakładów usługowych i produkcyjnych.
Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie
i oczyszczenie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług, zakład
ustala jednolitą taryfę, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup
odbiorców.
Do ustalonych cen i stawek w taryfach dolicza się podatek od towarów i usług
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Zasady działania oraz jakość świadczonych usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa Regulamin zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy
Babimost. Jakość wody dostarczanej przez zakład jest zgodna z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).
Jakość ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnię ścieków w Babimoście odpowiada
wszelkim wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U.2014.1800). W 2018 r. Zakład na bieżąco realizował obowiązki
wynikające z prawa ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
w zakresie poboru wody, wprowadzania substancji do wód powierzchniowych i emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. W zakresie korzystania ze środowiska nie zostały na zakład
nałożone żadne kary administracyjne. Zgłoszone przez odbiorców usług awarie usuwane
były bezzwłocznie, a dostawy wody i odbiór ścieków realizowane były w sposób ciągły
i niezawodny.
Proponowana taryfa pozwała utrzymać standardy jakościowe usług i gwarantowała
zapewnienie odpowiedniej jakości dostarczonej wody do odbiorców oraz odpowiednią
jakość oczyszczonych ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych.
Przy oczyszczalni ścieków w Babimoście działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Babimoście. Obsługuje on mieszkańców Gminy Babimost. Odpady
komunalne przyjmowane były bez opłat dwa razy w tygodniu.
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście zarządza lokalami mieszkalnymi
wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.
Wykonany budżet zakładu po stronie dochodów wyniósł - 2.589.231,97 zł. Na ww.
kwotę składały się dochody z trzech działów. Pierwszy z nich – dostarczanie wody na
kwotę 959.321,69 zł, kolejne dochody pozyskane zostały z gospodarki mieszkaniowej –
216.548,03 zł oraz z gospodarki ściekowej – 1.413.362,25 zł.
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Wykonany budżet zakładu po stronie wydatków wyniósł 2.486.988,58 zł. Zakład Usług
Komunalnych w zakresie dostarczania wody wygenerował wydatki na kwotę 493.140,88
zł. Nakłady na działalność gospodarki mieszkaniowej wyniosły 243.453,65 zł. Z tytułu
prowadzonej działalności w zakresie gospodarki ściekowej wydatki osiągnęły kwotę
736.677,48 zł, a z tytułu gospodarki odpadami 8984,26zł. Koszty oczyszczania miast i wsi
wyniosły 496.663,78 zł, natomiast utrzymanie zieleni 37.718,12 zł. Ogólne wydatki
utrzymania zakładu gospodarki komunalnej w 2018 r wyniosły 470,350,41 zł.
Niniejszy raport o stanie Gminy Babimost został sporządzony na podstawie danych
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Babimoście oraz na podstawie przedłożonych
informacji przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
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