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Wstęp do Raportu o stanie Gminy Babimost za 2019 r.
Od obecnej kadencji organów gminy stosuje się art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którym burmistrz co roku
do dnia 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. Zgodnie z ww. ustawą,
raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku
poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów
i strategii realizowanych przez Gminę Babimost i jednostki organizacyjne gminy,
a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Babimoście.
Szczegółowe wymagania dotyczące raportu zawarte zostały w uchwale
Nr XXXVI/289/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r.
Zgodnie z § 4 przedmiotowej uchwały, raport zawiera analizę działalności Gminy
Babimost w następujących obszarach:
1) ochrony środowiska naturalnego;
2) oświaty i wychowania;
3) kultury, sportu i rekreacji;
4) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
5) pomocy społecznej;
6) ochrony zdrowia;
7) rolnictwa;
8) budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji;
9) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.
Raport tak został opracowany, żeby nie powielać już istniejących dokumentów
urzędowych i informacji, zawartych między innymi w: sprawozdaniu z wykonania budżetu
za rok 2019, w informacji o stanie mienia Gminy Babimost za rok 2019 bądź też
w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za 2019 rok.
Raport o stanie Gminy Babimost za 2019 rok 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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RAPORT O STANIE GMINY BABIMOST
ZA ROK 2019
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 2019.
Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
 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 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 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. zmieniona uchwałą Nr X/102/19
z dnia 29 grudnia 2019 r.
 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”.
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 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 XXXVI/292/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października
2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy
Babimost na lata 2019 – 2021.
 Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Babimost do realizacji programu "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023 zmieniona uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019 roku.
 Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Babimost do wspólnej realizacji
z Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. w Sulechowie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3
Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I:
Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej.
 Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Babimost na lata 2019-2028.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W Gminie Babimost w 2019 r. funkcjonowało 7 jednostek budżetowych i 2 instytucje
kultury.
Jednostki budżetowe nieposiadające osobowości prawnej:
1) Urząd Miejski w Babimoście,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście,
3) Szkoła Podstawowa w Babimoście,
4) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku,
5) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych,
6) Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście,
7) Zakład Usług Komunalnych w Babimoście.
Samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną to:
1) Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście,
2) Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście,
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oraz Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Babimoście
o których w dalszej części raportu.

URZĄD MIEJSKI W BABIMOŚCIE
Urząd miejski funkcjonuje jako aparat pomocniczy burmistrza. Burmistrz Babimostu
wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Zatrudnieni w urzędzie pracownicy działają
w imieniu i z upoważnienia burmistrza. W strukturze organizacyjnej urząd jest jednostką
organizacyjną realizującą zadania publiczne. Urząd pełni również rolę organu
finansowego budżetu gminy i organu podatkowego. Jako jednostka organizacyjna urząd
prowadzi swą gospodarkę budżetową na podstawie planu finansowego.Urząd Miejski w
Babimoście realizuje zadania:
1) własne – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji
i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów;
3) wynikające z innych ustaw szczegółowych i zawartych umów, porozumień.
Stan zatrudnienia w urzędzie na dzień 01.01.2019 r. wynosił: 28 osób, natomiast
w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 26,40. Natomiast na dzień 31.12.2019 r. urząd
zatrudniał 29 osób i 26,40 w przeliczeniu na pełne etaty. W urzędzie funkcjonują
samodzielne komórki organizacyjne, w tym 4 osoby na stanowisku kierowniczym, 23
osoby na stanowisku urzędniczym oraz 2 osoby na stanowisku pomocniczym i obsługi
(stan na 31.12.2019 roku).
Budynek urzędu został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada
podjazd. Celem ułatwienia załatwiania spraw przez interesantów, na parterze budynku
znajduje się punkt obsługi interesanta. Urząd prowadzi esemesowe powiadamianie
zalogowanych mieszkańców gminy o różnych zdarzeniach związanych z życiem lokalnej
społeczności z naciskiem na informacje ostrzegające przed sytuacjami kryzysowymi.
Ponadto w urzędzie prowadzony jest punkt potwierdzania profilu zaufanego. Profil
Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez
wychodzenia z domu, online w serwisie administracji publicznej urzędu.
Urząd Miejski w Babimoście obsługuje mieszkańców gminy między innymi
w następującym zakresie:
 Urząd Stanu Cywilnego sporządza akty stanu cywilnego oraz przyjmuje
oświadczenia ostatniej woli spadkodawców,
 wydaje dokumenty stwierdzające tożsamość i przyjmuje zgłoszenia meldunkowe,
 prowadzi sprawy dotyczące wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych,
 wydaje decyzje z zakresu budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki
nieruchomościami gruntowymi itp.,
 prowadzi sprawy związane z gospodarka rolną, melioracją i leśnictwem na terenie
gminy,
 prowadzi sprawy w zakresie działalności gospodarczej.
Ponadto urząd realizuje szereg innych zadań, w tym między innymi:
 prowadzi sprawy dotyczące oświaty,
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 zajmuje się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym,
 prowadzi całość spraw gminy związanych z inwestycjami gminnymi, w tym
inwestycjami w podległych placówkach,
 zajmuje się utrzymaniem dróg lokalnych na terenie gminy,
 prowadzi nadzór nad podległymi placówkami samorządowymi.
O funkcjonowaniu urzędu w dalszej części raportu w dziale: Finanse Gminy, Mieszkańcy
Gminy, Gospodarka Mieszkaniowa, Drogi, Ochrona Środowiska, Inwestycje,
Przedsiębiorcy, Budownictwo i Planowanie Przestrzenne, Rolnictwo, Bezpieczeństwo
publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

FINANSE GMINY
Budżet gminy na rok 2019 zakładał wpływy w kwocie 36 536 800zł oraz wydatki
w kwocie 37 208 576zł.
Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 34 427 177,86zł. tj. w kwocie niższej od
wstępnie planowanych wpływów.
Na poziom wykonania planu dochodów ogółem znaczący wpływ mają dochody bieżące,
które zostały zrealizowana w wysokości 92,02% do planu dochodów ogółem.
Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 39 683 826,35zł 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 2 500 000zł, po zmianach 9 000 000zł.
Faktycznie zaciągnięte zobowiązanie z tytułu kredytu wyniosło 8 000 000zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5 526,92zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 6 370,82zł.
W gminie kontynuowane były następujące projekty współfinasowane ze środków
zewnętrznych:
1. Projekt pt. „Zintegrowany system ścieżek rowerowych w gminach: Babimost,
Zbąszynek, Kargowa” obejmował budowę odcinków ścieżek rowerowych:
a) Kolesin – Stare Kramsko - Wojnowo do granicy z Gminą Kargowa długości
4.813m,
b) Babimost ul. Wolsztyńska 511m wraz z linią oświetlenia energetycznego
o długości 510m,
c) Nowe Kramsko ul. 3 Maja – do drogi wojewódzkiej nr 304 (trasa Kolesin –
Nowe Kramsko) długości 959m,
d) Podmokle Małe - Podmokle Wielkie do granicy z Gminą Zbąszynek długości
2.929m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019. Wysokość pozyskanego
dofinansowania wynosi 76,50% kosztów kwalifikowanych ogółem.
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Koszty ogółem (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynoszą 6 582 536,62zł,
w tym koszty objęte dofinansowaniem wynoszą 4 812 033,35zł, w tym
dofinansowanie 3 657 589,65zł.
2. 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 poniesione ogółem wynoszą 727 706,13 zł, w tym dofinansowanie
527 290,70zł.
1 stycznia 2019 r. funkcjonowało w gminie około 30 organizacji pozarządowych, w tym
18 stowarzyszeń, 6 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
 3.500 zł na realizację zadania „Wspieranie integracji i aktywizacji osób
w podeszłym wieku i inwalidów”;
3) 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”;
4) Stowarzyszeniu Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni
Podmoklom”
 35.000 zł na realizację zadania „Ochrona dóbr kultury i tradycji, miejsc integracji
społecznej oraz organizowanie imprez integracyjnych i sportowych na rzecz
społeczności lokalnej”;
5) Stowarzyszeniu „Lepsza Przyszłość” w Babimoście
 2.500 zł na realizację zadania „Organizowanie imprez kultywujących tradycje
regionalne”;
6) Babimojskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku
 2.500 zł na realizację zadania „Działania kulturalno – edukacyjne osób
w starszym wieku”;
7) Stowarzyszeniu Kulturalno – Edukacyjnemu „Cyga”
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 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
 28.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu w tym głównie piłki
nożnej dla młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Babimost”. Wykorzystano
kwotę 12.161,22 zł;
2) Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Jedność” Podmokle
 31.000 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
 31.000 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
 9.000 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”
 8.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w zawodach
i pokazach, popularyzowanie akrobatyki sportowej wśród dzieci”.
7) Gminnemu Klubowi Sportowemu „Olimpia”;
 7.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w imprezach
sportowych i meczach piłki nożnej wśród dzieci”. Wykorzystano kwotę
6.062,62 zł.
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”.
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Informacja o sytuacji finansowej Gminy Babimost została zawarta w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2019, które jest jednym z niezbędnych elementów w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie o udzielenie absolutorium.
W roku 2019 w Gminie Babimost nie był realizowany budżet obywatelski.

MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła
się o 8 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 6 229 osób, w tym 6 062
osoby zamieszkiwały na pobyt stały i 167 osób na pobyt czasowy, w tym 3 164 kobiet
i 3 065 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 514
osób, a liczba mieszkańców – 645,
 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1 811 osób,
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64 lat) wynosiła 1 968,
 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 839, a liczba mieszkańców:
452.
W 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 3 889 osób, a na terenach wiejskich 2 340
osób.
W podziale na poszczególne miejscowości liczba mieszkańców wynosiła:
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pobyt
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pobyt
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kobiety
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3764

125

3889
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315
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699
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2344

556

290

846
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41

3

44

23

21

6

4

10

13

13

26

4

4

8

KOLESIN

221

2

223

118

105

13

20

33

72

67

139

33

18

51

KULIGOWO

7

0

7

4

3

0

0

0

3

2

5

1

1

2

LASKI

89

1

90

41

49

10

11

21

19

27

46

12

11

23
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26

0

26

16

10

3

2

5

10

7

17

3

1

4

LEŚNIKI

11

0

11

4

7

0

0

0

2

7

9

2

0

2
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KRAMSKO

802

22

824

412

412

55

81

136

246

266

512

111

65

176

PODMOKLE
MAŁE

484

4

488

239

249

58

74

132

134

148

282

47

27

74

PODMOKLE
WIELKIE

262

4

266

128

138

23

27

50

79

100

179

26

11

37

STARE
KRAMSKO

279

6

285

149

136

23

29

52

86

85

171

40

22

62

ZDZISŁAW

76

0

76

37

39

8

13

21

25

24

49

4

2

6

Razem

6062

167

6229

3164

3065

514

645

1159

1811

1968

3779

839

452

1291

W 2019 r. narodziło się w gminie 65 dzieci, w tym 36 dziewczynek i 29 chłopców,
a zmarły 53 osoby, w tym 23 kobiety i 30 mężczyzn.
Wobec powyższego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł 12.
W 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Babimoście sporządzono 82 akty małżeństwa:
w tym było 46 ślubów konkordatowych, 33 cywilne (25 poza Urzędem Stanu Cywilnego,
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8 w Urzędzie Stanu Cywilnego) oraz 3 transkrypcje. Z tego zarejestrowano 33
małżeństwa mieszkańców Gminy Babimost, natomiast spoza gminy 49 małżeństw.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gmina Babimost na dzień 31 grudnia 2019 r. była właścicielem 71 budynków
komunalnych, w tym 16 mieszkalnych, w których jest 90 mieszkań o ogólnej pow.
użytkowej 4 738,69 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
69
8
2
1
6
4
0
0
90

Pow. użytkowa
mieszkań w m2
3 341,77
558,27
117,72
58,70
433,80
228,43
0
0
4 738,69

Liczba mieszkań w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmianie.
W celu zwiększenia zasobu komunalnego Gmina Babimost w 2019 roku podpisała
z Agencją Mienia Wojskowego akt notarialny dotyczący nabycia 10 lokali mieszkalnych
o ogólnej powierzchni użytkowej: 457,60 m2 na łączną kwotę po zastosowaniu bonifikaty
648.606,00 zł.
W 2019 r. dokonano również sprzedaży siedmiu mieszkań znajdujących się w zasobie
gminy na łączną kwotę 411.397,20 zł. Wszystkie lokale zostały nabyte przez
dotychczasowych najemców z zastosowaniem bonifikaty.
W 2019 r. dokonano remontu budynków i mieszkań, znajdujących się w Babimoście,
Podmoklach Małych, Starym Kramsku i w Podmoklach Wielkich:
 remont kapitalny mieszkania przy ul. Gagarina 2/6,
 remont kapitalny mieszkania przy ul. Poznańskiej 1,
 remont i podział mieszkania na lokale socjalne w Podmoklach Małych 81,
 remont dachu przeprowadzony w budynku w Babimoście przy ulicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego 14,
 remonty kominów – Kolesin 28,
 remonty pieców – Rynek ¼.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 3,37% mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było
toalet, na dzień 31 grudnia 2019 r. stan ten nie uległ zmianie.
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 27 osób, zaś pod koniec
2019 r. było to 29 osób. Na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego
zarejestrowanych na dzień 1 stycznia 2019 r. było 25 osób. W ciągu roku pięć rodzin
wykupiło lokal na własność a 10 przydzielono lokal komunalny. Gmina do swojej
dyspozycji ma lokale komunalne uzyskane z ruchu ludności.
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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 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin na łączną kwotę 21.334,24 zł.
2. Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają także prawo do przyznania dodatku
energetycznego.
W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 2019 r.
w podziale na rodzaje gospodarstw domowych
1 Gospodarstwa domowe
Kwota wypłaconych dodatków (zł)
0
prowadzone przez osoby samotne
2

Gospodarstwa domowe składające Kwota wypłaconych dodatków (zł)
się z 2 do 4 osób

521,16

3

Gospodarstwa domowe składające Kwota wypłaconych dodatków (zł)
się z co najmniej z 5 osób

227,36

4

Razem:

Kwota wypłaconych dodatków (zł)

748,52

W 2019 r. Gmina Babimost dokonała wypłaty dodatków energetycznych w kwocie
ogółem 748,52 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 terenie Gminy Babimost to 29,71 km, głównie
o nawierzchni asfaltowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Gmina Babimost już po raz siódmy przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających
azbest. W 2019 r. zadanie finansowane było w ramach Programu priorytetowego
NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
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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 5 nieruchomości położonych na terenie
Gminy Babimost wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu
składowisku odpadów niebezpiecznych
 zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo - cementowych
złożonych luzem na działkach z 17 nieruchomości 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.
W wyniku realizacji zadania, które zostało przeprowadzone na terenie Gminy
Babimost unieszkodliwiono w 2019 odpady zawierające azbest w ilości 5.367,00 m2, tj.
69,79 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 35 844, 44zł. Całkowite usunięcie
azbestu z terenu Gminy Babimost winno być wykonane do końca 2032 roku zgodnie
z przepisami ustawy. Na dzień 31 grudnia 2019 r. z terenu gminy od 2012 r. usunięto
44.494,55 m2 tj. 578,584 Mg azbestu. Zgodnie z inwentaryzacją na terenie Gminy
Babimost do usunięcia pozostało 104.066,48 m2.
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 :
1) ogrzewanie gazowe,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) pompy ciepła,
4) 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,
5) 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:
 4.000,00 zł 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:
 2.000,00 zł 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 2019 roku do tut. urzędu wpłynęły 22 wnioski o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza, z czego
podpisano 19 umów na udzielenie dotacji. Rozliczonych zostało 19 umów na kwotę
53 600,00 zł.
Dotacje celowe z budżetu Gminy Babimost na wymianę istniejących źródeł ciepła
opartych na nieekologicznym paliwie stałym udzielane będą w kolejnych latach.
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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.
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.
W 2019 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 5.000,00 zł
słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 dla jednej nieruchomości.
W roku 2019 złożono 2 wnioski o dofinansowanie.
Dofinansowania udzielono każdemu z wnioskujących, w łącznej kwocie 10.000,00 zł (po
5.000,00 zł na każdy wniosek).
Farmy fotowoltaiczne
Termin fotowoltaika (PV) łączy dwa słowa: „foto” co oznacza światło oraz
„voltaic”, co oznacza elektryczność. Technologia ta stosowana jest do przekształcania,
przy pomocy paneli fotowoltaicznych, promieniowania słonecznego w elektryczność.
Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Przed dostarczeniem do urządzeń
elektrycznych lub do sieci elektroenergetycznej, prąd stały zamieniany jest w inwerterze
na prąd zmienny. Ekologiczne zalety energii uzyskanej przez technologie fotowoltaiczną:
 odnawialna i zrównoważona energia, która nie emituje zanieczyszczeń,
 bezgłośne wytwarzanie energii.
W 2019 roku na terenie Gminy Babimost wpłynęło 8 wniosków o wydanie decyzji
środowiskowych związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych. Spośród złożonych
pism, wydanych zostało 5 decyzji środowiskowych ze zgodą na realizację przedsięwzięć
o łącznej mocy do 9 MW, które obejmowały powierzchnię 16,97 ha.
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INWESTYCJE
W roku 2019 Gmina Babimost realizowała następujące inwestycje:
1. Zakończono budowę II etapu budynku szatni przy boisku w Kolesinie. W ramach
realizacji inwestycji wykonano budynek o powierzchni użytkowej 85,86m2. Koszt II etapu
to 420.000,00 zł brutto. Łączny koszt budowy budynku szatni, to kwota 558.976,00 zł
brutto.
2. Zakończono rzeczową realizację II etapu 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 2019 wymieniono wszystkie wodomierze na terenie gminy na
wodomierze radiowe tj. 1.243 szt. wodomierzy. Koszt realizacji projektu dla II etapu to
kwota 562.112,46 zł brutto.
3. W roku 2019 rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej na trasie Kolesin – Stare Kramsko
– Wojnowo, która była podzielona na odcinki:
- odcinek I: Kolesin - Stare Kramsko – o długości 2.412m i stannica rowerowa 1szt,
- odcinek II: Stare Kramsko – Wojnowo do granicy gminy - długość ścieżki 2.419 m
i stannica rowerowa 1szt.
Zakład Budowlany, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca podpisał umowę na
wykonanie powyższych zakresów na łączną kwotę 3.573.710,29 zł brutto.
Pierwszy odcinek wykonano w 2019r, drugi zostanie wykonany w 2020r.
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.
4. Zrealizowano zadanie pod nazwą „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie
Gminy Babimost” w miejscowościach: Kolesin, Stare Kramsko, Podmokle Małe,
Podmokle Wielkie.
W każdej lokalizacji zostały ustawione 4 urządzenia do ćwiczeń, oraz wykonana
nawierzchnia z kostki bezfazowej. Zadanie zrealizowała firma NOBA EXIM Bartłomiej
Norkowski z Dobrzejewic (województwo kujawsko-pomorskie). Koszt całego zadania to
128.043,00 zł brutto.
5. „Przebudowa dróg gminnych nr 000120F, 000118F oraz 000119F w Nowym Kramsku
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym – II etap”w ramach tej inwestycji wykonano:
- przebudowę odcinków dróg o łącznej długości 798 m,
- budowę kanalizacji deszczowej 631m,
- budowę oświetlenia drogowego 28 szt. lamp z oprawami oświetleniowymi typu led.
Inwestycję wykonał Zakład Budowlany, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski
z Siedlca – na kwotę 2.749.234,18 zł brutto.
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Inwestycja była realizowana z udziałem dofinansowania z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 1.348.411,00 zł w ramach rządowego
programu - Fundusz Dróg Samorządowych.
W roku 2017 w ramach I etapu inwestycji zrealizowana została przebudowa ulicy
Podgórnej tj. 133 m za kwotę 318.797,25 zł w całości ze środków własnych Gminy
Babimost.

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 31.12.2019 r. było 259
zarejestrowanych przedsiębiorców. 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 prowadzace 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.
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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.
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 pomoc społeczna.
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
S,T,U. Pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby 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 2019 r. prowadziła
działania mające na celu rozwój miejscowych firm i powstanie nowych zakładów pracy.
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:
Sprzedaż alkoholu
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),
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- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu.
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia
2019 r. przedstawiała się następująco:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 16,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 16,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 15
2)przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 8,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 5,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 4.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. łącznie 21 placówek posiadało zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. - 24 placówki, w tym: 16
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a 8 placówek przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży.
W ubiegłym roku dwa sklepy wygasiły zezwolenie z powodu likwidacji punktu
sprzedaży, na miejsce których powstały w ciągu roku nowe.
Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 do
budżetu gminy wpłynęła łączna kwota 132.550,24 zł.
Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
w 2019 r. sfinansowane zostały wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Babimoście (szczegółowe wydatki Komisji zawarte zostały w dalszej
części raportu).

BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Powierzchnia Gminy Babimost wynosi 9 227 ha, z tego powierzchnie objęte miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego wynoszą 224 ha, co stanowi 2,42 % pow.
całej gminy, z tego plany obejmują 1,5% terenów wiejskich oraz 0,9% terenów miasta.
W 2019 roku Burmistrz Babimostu wydał 40 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 22 decyzje inwestycji celu publicznego, które były związane z budową
infrastruktury technicznej i społecznej.
W dniu 25 marca 2019 roku Rada Miejska Uchwałą Nr V/43/19 uchwaliła miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Miasta
Babimost. Plan objął tereny działek o łącznej powierzchni ok. 1,0 ha położone przy ul.
Wolsztyńskiej (teren dawnej jednostki wojskowej) stanowiące własność prywatną.
Konieczność opracowania planu, który częściowo zmienił w swoim zakresie
obowiązujący plan, wynikała z potrzeby uaktualnienia funkcji poszczególnych terenów,
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określenia zasad ich zagospodarowania, wydzielenia terenów pod zabudowę poprzez
wyznaczenie w planie nowych linii zabudowy.
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 01.01.2019 Gmina Babimost była właścicielem 351,0780 ha gruntów, w tym
oddano w użytkowanie wieczyste 4,3956 ha gruntów a 13,1648 ha oddano w trwały
zarząd. Na koniec grudnia Gmina Babimost była właścicielem 350,4164 ha gruntów,
w tym: 1,6216 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 2019, która stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2019.
Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów – w hektarach
na dzień 31 grudnia 2019 r.
Ogółem

9 227 ha

365 ha

grunty orne

3 934 ha

112 ha

472 ha

56 ha

użytki zielone
lasy

3 563 ha

pozostałe

1 308 ha

w tym miasto

5 ha
192 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.
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Konserwacja rowów gminnych wykonywana jest wg potrzeb oraz posiadanych środków
w przedziale czasowym od jednego do czterech lat.
W roku sprawozdawczym 2019 wykonano bieżącą konserwację rowów w m. Podmokle
Małe, Podmokle Wielkie, Nowe Kramsko w rozmiarze 6 006 mb w tym mechanicznie
4 720 mb, hakowanie - 870 mb oraz oczyszczenie 416 mb przepustów rurowych
a także zrębkowanie odrostów i gałęzi za kwotę 11 377,50 zł. Ogółem z budżetu na
utrzymanie urządzeń wodnych wydatkowano 57 464,62 zł.
Wykonano następujące prace:
- konserwacja mechaniczna odmulenie do 30 cm,
- wycinka odrostów i zakrzaczeń na całej szer. skarp,
- dwustronne wykoszenie skarp,
- oczyszczenie wylotów drenarskich,
- oczyszczenie i odmulenie przepustów Ø 40, Ø 50, Ø 60, Ø 80 o zamuleniu do 1/3,
- wydobycie z kinety dna rowu poprzez hakowanie roślin korzeniących się przy
zarośnięciu do 30%
- zrębkowanie usuniętych ze skarp rowów odrostów i gałęzi.
W 2019 r. na terenie gminy wystąpiła susza, która swoim zasięgiem objęła prawie cały
kraj.
W skład Komisji ds. szacowania strat, powołanej na wniosek Burmistrza przez Wojewodę
Lubuskiego weszły cztery osoby: przedstawiciel UM Babimost, przedstawiciel LODR
Kalsk oraz dwóch przedstawicieli Izby Rolniczej.
Zgodnie z wytycznymi za siedzibę gospodarstwa przyjęto gminę, w której producent
rolny posiada największą pow. użytków rolnych.
Ogółem do Urzędu Miejskiego wpłynęły 183 wnioski o oszacowane strat
spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - susza.
W obrębie Gminy Babimost sporządzono 148 protokołów całościowych oraz 35
protokołów cząstkowych. Komisja oszacowała straty w zakresie protokołów cząstkowych
w uprawach na pow. 430, 47 ha, gdzie obniżenie dochodu wyniosło 858 370,39 zł.
Protokoły niniejsze wysłano do ośmiu gmin w celu sporządzenia protokołów
całościowych.
Sporządzono 95 protokołów całościowych, gdzie szkody wyniosły powyżej 30% średniej
rocznej produkcji w gospodarstwach rolnych o łącznej pow. 2 507,21 ha, w tym 360,61 ha
gdzie straty w plonach przekroczyły 70%.
Łączna kwota obniżenia dochodu w tej grupie gospodarstw wyniosła 4 515 980,61 zł.
Sporządzono także 53 protokoły całościowe, gdzie szkody nie przekroczyły 30% średniej
rocznej produkcji w gospodarstwach rolnych o łącznej pow. 1 196,45 ha, pomimo że na
powierzchni 148,56 ha straty w plonach przekroczyły 70%.
Łączna kwota obniżenia dochodu w tej grupie gospodarstw wyniosła 2 120 960,28 zł.
Na ogólną pow. użytków rolnych na terenie Gminy Babimost 4 406 ha Komisja
szacowała straty na pow. 4 134,13 ha, które wyniosły 7 495 311, 28 zł i były wyższe
w stosunku do roku 2018 r. o 4 074 386,86 zł.
W Gminie Babimost prowadzona jest polityka nasadzeń zastępczych drzew w wyniku
wydanych w 2019 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
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W 2019 r wydano w formie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu
gminy ,w tym:
 11 zezwoleń wydał Burmistrz Babimostu,
 5 zezwoleń wydał Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 14 zezwoleń wydał Starosta Zielonogórski.
Burmistrz Babimostu wydał również 27 zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zasadności
usunięcia drzew i krzewów wobec zgłoszeń osób fizycznych.

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 31.12.2019 r. działało 145 czynnych
członków.
W roku 2019 nasze jednostki OSP brały udział w 106 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 oraz w ostatnim kwartale roku 2019
zakupiono nowy średni samochód ratowniczo – pożarniczy marki MANN TGM 13.290,
który podobnie jak Mercedes ATEGO jest wyposażony w nowoczesne systemy
i urządzenia ochrony przeciwpożarowej jak również sprzęt ratowniczy. 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. W gminie są jeszcze 3 lekkie
samochody pożarnicze: Lublin w Podmoklach Wielkich, Mercedes w Podmoklach
Małych oraz Ford w Starym Kramsku. Urząd Miejski w Babimoście w ostatnich latach
intensywnie zabiegał o zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki
OSP Podmokle Małe. Udało się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
(programy rządowe) i obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni dostawcę
pojazdu. 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,
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- 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.
W Podmoklach Małych zostanie wybudowany dodatkowy garaż, który pomieści nowy
średni samochód pożarniczy.
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 2019 zgodnie z planem pracy odbyły się trzy 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, przygotowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych
i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Babimoście do działań w związku
z sezonem zimowym 2019/2020 oraz zagrożenia spowodowane anomaliami pogodowymi
(silne wiatry, ulewne deszcze) na terenie gminy oraz przeciwdziałanie ewentualnym
skutkom tych anomalii.
W 2019r. na terenie Gminy Babimost nie wystąpiły niebezpieczne zdarzenia wymagające
uruchomienia sił i środków zarządzania kryzysowego.
OCHRONA ZDROWIA
Na terenie Gminy Babimost Uchwałą Nr XXXIII/156/98 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 18 czerwca 1998 r. utworzony został publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej. Dnia 18 listopada 1998 r. GOZ SP ZOZ został wpisany do rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i z dniem 27.11.1998 r. oficjalnie
rozpoczęta została działalność statutowa. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są
w Przychodni nr 1 w Babimoście mieszczącej się przy ulicy Gagarina 18, a także
w Przychodni nr 2 przy ul. Gromadzkiej 7 w Nowym Kramsku. Gminny Ośrodek
Zdrowia posiada osobowość prawną i jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej, świadcząc usługi w zakresie ochrony zdrowia. Gminny Ośrodek Zdrowia
świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Lubuskim
Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Usługi te obejmują świadczenia lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarki, położnej środowiskowej oraz higieny szkolnej. Ilość osób
zadeklarowanych do lekarza POZ według stanu na koniec grudnia 2019 r. wynosiła –
4.291, do pielęgniarki – 4.259, do położnej – 2.112 oraz do higienistki szkolnej 447. Do
przychodni w Babimoście złożonych było 3.704 deklaracji, natomiast do Przychodni
w Nowym Kramsku 587. W roku 2019 udzielono: 21 600 różnego rodzaju porad bądź
porad recepturowych przez lekarzy pierwszego kontaktu, 201 patronaży i 264 wizyt
profilaktycznych dzieci.
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Gminny Ośrodek Zdrowia w Babimoście finansowany jest w ramach działalności
statutowej przez NFZ i przychody z tego tytułu w roku 2019 wyniosły 1 303 048,12 zł.
Wpływy natomiast z innych źródeł stanowiły 146 158,72 zł.
W budynku Przychodni Nr 1 znajdują się: rejestracja, cztery gabinety lekarskie,
w których przyjmowani są dorośli oraz dwa gabinety lekarza pediatry: gabinet dla dzieci
chorych i gabinet dla dzieci zdrowych – punkt szczepień. W budynku znajdują się także:
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.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia realizowane były usługi zdrowotne z zakresu
ginekologii i położnictwa dla mieszkanek gminy. Świadczenia te realizował lekarz
ginekolog – położnik 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 przyjmował lekarz medycyny pracy a do
listopada 2019 także logopeda, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie
odrębnych od ustawy przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
W zakresie diagnostyki w 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 skierowanie na badania czy chcą je wykonać poza
systemem NFZ.
W budynku Przychodni nr 2 znajduje się rejestracja, gabinet lekarza POZ i gabinet
zabiegowy. Ośrodek Zdrowia w Babimoście w ramach skierowań od lekarza rodzinnego
realizuje badania USG. Dla osób zadeklarowanych do GOZ w Babimoście badania te są
bezpłatne.
Budynki Przychodni nr
z niepełnosprawnościami.

1

i

nr

2

dostosowane

są

dla

potrzeb

osób

Gminny Ośrodek Zdrowia w roku 2019 realizował cztery programy zdrowotne.
„Program zdrowotny szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy
szczególnego ryzyka na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019” –
skierowany był do osób powyżej 65 roku życia oraz rencistów bez dodatkowych
dochodów, zameldowanych na terenie miasta i gminy Babimost. Celem głównym
programu było zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne. Kwota
przeznaczona na ten program ze środków gminy wyniosła 5.244,48 zł. Z programu
skorzystało 158 osób.
„Program zdrowotny szczepień ochronnych dzieci przeciwko zakażeniom
pneumokokowym na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019” dedykowany
był dzieciom w wieku od 2 do 3 lat, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom.
Celem głównym programu było zapobieżenie zachorowalności na Inwazyjną Chorobę
Pneumokokową i poprawa zdrowia dzieci. Z programu tego skorzystało 7 dzieci.
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„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019” –obejmował
dzieci szkół podstawowych i gimnazjum. Celem głównym tego programu było wykrycie
i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci oraz objęcie opieką diagnostyczną i leczniczą
dzieci z problemami słuchowymi lub uszkodzeniami narządu słuchu. Do końca roku 2019
audiometrem tonalnym przebadano 245 dzieci.
„Lubuszanie skutecznie przeciwko nowotworom – wsparcie realizacji programów
zdrowotnych kierunkowane na wykrycie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita
grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” to kolejny
program zdrowotny realizowany przez GOZ w Babimoście. Program ten realizowany był
na podstawie umowy o współpracy nr 5/2017 zawartej pomiędzy GOZ SP ZOZ 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 27.06.2017r. Program
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020.
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.
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 2019 r.
poz.1507 ze zm.), o świadczeniach rodzinnych, (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.),
ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.
U z 2019, poz. 670 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2019 poz. 1111 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( j.t. Dz.U. z 2020r.,poz. 218), ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1481 ze zm.)
w zakresie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów
i zasiłków szkolnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci (t .j. Dz.U. z 2019, poz. 2407 ze zm.) oraz ustawy z dnia 04 listopada 2016r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2019, poz. 473 ze zm.), ustawy
z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1390 ze zm.).
Ustawowo zadania pomocy społecznej (zlecone gminie i własne) finansowanie są
z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.
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W 2019r - 77 rodzin skorzystało ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych
w ustawie o pomocy społecznej oraz 72 rodziny zostały dodatkowo objęte pracą socjalną
określoną w ustawie o pomocy społecznej.
W 2019 r. - 11 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa otrzymało
zasiłki stałe na kwotę 47.167,28 zł. – zadanie własne gminy o charakterze
obowiązkowym, dotowane z budżetu państwa. Za osoby pobierające zasiłek stały OPS
opłacił również składkę zdrowotną na kwotę 4.117,23 zł. – zadanie własne gminy
dotowane z budżetu państwa.
W 2019 r. 30 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 38.246,44 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.
Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Babimost na lata
2019 – 2028.
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 zamierza realizować w zaplanowanej perspektywie czasowej.
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Ukierunkowanie polityki gminnej na mobilizację osób i środowisko wspomaganych przez
organy gminy, pobudzanie ich aktywności własnej stanowić będzie jedną z form pracy,
poza oczywistymi i prawnie uwarunkowanymi formami pomocy udostępnianej przez
gminy.
Posiłek
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie
przystąpienia Gminy Babimost do realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023. (Uchwała nr IV/30/19 RM w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Babimost do realizacji Programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023).
Celem programu jest 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.
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nie żąda się zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla rodzin i osób
wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023(M.P.2018, poz. 1007) jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód
osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego –
pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W celu przyznania pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego – świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale
Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018, poz.
1007) podwyższa się do wysokości 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.
8 ustawy o pomocy społecznej.
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Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia z dnia 10 grudnia 2018r.
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
Program zakłada, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko
wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w 2019r. pozyskano
środki wojewody w kwocie 33.800,00 zł. Z posiłków w szkole na terenie gminy w roku
2019 skorzystało 30 dzieci (16 szkoła, 14 przedszkole).
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ)
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.
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 1.402 zł)
2) dla osoby w rodzinie 528 zł ( 200% wynosi 1.056 zł)
Tą formą wsparcia w roku 2019 zostały objęte 33 rodziny z terenu Gminy Babimost (105
osób 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.
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Na dzień 31 grudnia 2019r. 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 domowa, która w 2019r. świadczyła
usługi w 12 środowiskach ( m.in. osoby w wieku starczym, samotnie mieszkające).
Łącznie podopieczni skorzystali z 1.086 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.
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 2019r. gmina realizowała Program „Opieka 75+” , który umożliwił zwiększenie liczby
godzin usług opiekuńczych obejmujące osoby samotne w wieku 75 lat i więcej oraz
przystąpiła do realizacji Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” –
edycja 2019. Celem programu było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych
osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat,
a także dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.
Oba programy dotowane były z budżetu państwa.
Łącznie z usług opiekuńczych w 2019r. skorzystało 12 osób.
DPS
OPS prowadzi również postępowania w sprawach o umieszczenie w domach pomocy
społecznej. W 2019 roku 4 osoby przebywały w Domach Pomocy Społecznej (poza
gminą). Część kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS w 2019r. ponosiła gmina
w wysokości 87.896,24 zł.
Świadczenia rodzinne
Ośrodek Pomocy Społecznej, jest realizatorem ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wypłaca zasiłki rodzinne z siedmioma dodatkami z tytułu:
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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 2019 r. OPS wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1.589.450,81 zł.
Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów na kwotę 128.010,00 zł, zasiłek dla
opiekuna na kwotę 14.880,00 zł. Opłacane były również składki społeczne od świadczeń
pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki zdrowotne. Składki
społeczne -63.004,36 zł., składki zdrowotne – 9.317,52 zł. Łącznie 72.321,88 zł.
Świadczenia rodzinne łącznie ze świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów
finansowane są z budżetu państwa. W roku 2019 skorzystało z w/w. świadczeń 466
rodzin.
Świadczenia rodzinne wraz ze świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów
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.
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 2019 od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 24.613,54 zł
z tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz
kwoty 23.134,51 zł z tytułu wpłat ustawowych odsetek od świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz 55,60 zł. koszty upomnienia. Ze świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w 2019r. skorzystały 24 rodziny.
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. 2019, poz. 2407 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+ przysługiwało na pierwsze dziecko do ukończenia przez
nie 18 r. ż. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 800,00 zł.
miesięcznie (1200,00 zł. w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
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Przy obliczeniu dochodów w okresie zasiłkowym 2018/2019 podstawą były dochody
osiągnięte w 2017r. z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodów określonych w w/w
ustawie. Od lipca 2019 świadczenie na każde dziecko przysługiwało bez względu na
uzyskane dochody. Do końca 2019r. z w/w świadczenia (500+) skorzystało 1.055 dzieci
w 698 rodzinach na łączna kwotę 4.464.783,46 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 2019r.
wypłacono 706 świadczeń „Dobry start” na kwotę 211.800,00 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 5.215, w tym 235 wniosków złożono za pomocą systemu teleinformatycznego
(elektronicznie). Liczba uczniów, na których wypłacono świadczenie w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego – 706.
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 niniejszym 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 2019r. tą formą wsparcia objęto 17 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.2019, poz. 1390 ze zm.).
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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,
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 2019r. OPS wydał 438 kart 228 rodzinom.
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Zespół Interdyscyplinarny
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście.
Uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i 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 i 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.
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.
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.
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W 2019r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 26 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 6 nowych Niebieskich Kart. W 7 przypadkach kontynuowano
Niebieską Kartę z roku ubiegłego. Łącznie prowadzono 17 Niebieskich Kart. W 2019r.
skierowano 4 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 2019r. w ramach prowadzonej procedury „Niebieskiej Karty” doprowadzono do jej
zakończenia w 7 przypadkach ( w tym zakończono 5 procedur będących 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,
 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Profilaktyka antyalkoholowa
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019.
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;
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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 2019
wydatkowała kwotę 92.000,00 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 skierowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono
92.000,00 zł, z tego na:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA 18.094,43 zł.
2. Opłaty sądowe, opinie wydawane przez biegłych sądowych w przedmiocie
uzależnienia, badania u biegłych w WOTUW 2.226,24 zł.
3. Zajęcia organizowane podczas wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Babimost zorganizowany 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 23.843,56 zł.
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 15.640,00 zł.
5. Na działalność świetlicy terapeutycznej przeznaczono kwotę 28.031,82 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
4.163,95 zł, z tego :
 na wynagrodzenie terapeuty - 2.363,95 zł,
 koszty użytkowania gabinetu - 1.800,00 zł.
W ramach realizacji gminnego programu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2019 r. odbyła 11 posiedzeń. Na spotkania zostało zaproszonych 13 osób
w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego od
alkoholu, z tego 6 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.
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W celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia, na badania przez biegłych skierowano
4 osoby.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 skierowała 3
wnioski 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 2019 roku terapeuci udzielili 26 konsultacji, 19 osobom.
Komisja w ramach swoich zadań ustawowych opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na
sprzedaż i konsumpcję alkoholu w zakresie lokalizacji punktów sprzedaży. W 2019 roku
wydała 5 pozytywnych opinii.
Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii
Uchwała Nr XXIX/219/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii .
Program został opracowany w oparciu o cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania
narkomanii określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia.
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 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 2019 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.
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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 w kwocie 40 500,00zł
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 27.420,00 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 1.680,00 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 2019 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
z eksperymentowania ze środkami odurzającymi są lokalne działania promujące zdrowy
styl życia. Realizowany był program „Organizowanie dzieciom i młodzieży
alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu”.
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.
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Wspieranie rodziny
Kolejnym zadaniem wynikającym z ustawy 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 2019r. Gmina współfinansowała pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej na ogólną kwotę
24.430,47 zł.
Jedno dziecko – Współfinansowanie 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w okresie stycznia (pierwszy rok pobytu) .
Współfinansowanie 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w okresie od lutego
do grudnia (drugi rok pobytu) .
Drugie dziecko- Współfinansowanie 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w okresie od stycznia do grudnia (pierwszy rok pobytu) .
Trzecie dziecko -Współfinansowanie 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w okresie od stycznia do grudnia (pierwszy rok pobytu) .
W 2019r. na wniosek pracownika socjalnego do 7 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej został skierowany asystent rodziny.
W 2019r. gmina pozyskała środki w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej”.
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
17 dzieci. Celem tej współpracy jest niedopuszczenie do sytuacji kryzysowej dziecka
w rodzinie i praca z dzieckiem.
Uchwała Nr XXXVI/292/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października
2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy
Babimost na lata 2019-2021.
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)
2)
3)
4)
5)

Szkoła Podstawowa w Babimoście,
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku,
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych,
Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Babimoście,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babimoście,
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6) Placówki służby zdrowia,
7) organizacje pozarządowe, kościół, związki wyznaniowe,
8) sołectwa,
9) inne podmioty.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
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 koncentrować będą 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 terenu 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
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.
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,
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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 pieczy zastępczej ujmuje dane ze
zbiorczych informacji uzyskanych z poszczególnych placówek gminy, które włączyły się
w realizację Uchwały Nr XXXVI/292/18 Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodziny Gminy Babimost na lata 2019-2021.
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 spotkania dla dzieci i młodzieży wraz z pedagogami. 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 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.
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Tutejszy OPS w 2019r. w terminie od 15.08.2019 do 28.08.2019r. skierował łącznie 6
dzieci na wypoczynek letni dla dzieci z terenów wiejskich na bezpłatne kolonie
współorganizowane przez PCPR w Zielonej Górze (O.W. „Hutnik” – Jastrzębia Góra).
Biblioteka Publiczna w Babimoście w 2019r. prowadziła szeroko rozumianą działalność
edukacyjną i profilaktyczną. Cyklicznie w Oddziale dla Dorosłych odbywały się
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, które liczy 12 stałych członków. Z okazji 100
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego Biblioteka i GOK w Babimoście zorganizowały
wystawę „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”. Eksponowano pamiątki, zorganizowano
konferencję połączoną z prelekcją i wystąpieniami zaproszonych gości. Dzieci
przygotowały wystawę swoich prac związanych z rocznicą Powstania. Imprezę
uatrakcyjnił program artystyczny. W ciągu roku Biblioteka Publiczna organizowała
spotkania autorskie, uczestniczyła w Tygodniu Bibliotek i kolejnej Edycji Narodowego
Czytania . Akcja „Noc Bibliotek” pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” to wielkie
święto bibliotek i czytania. W ramach tej ogólnopolskiej akcji w niekonwencjonalny
sposób zachęcano do korzystania z zasobów bibliotek. Biblioteka jak co roku
uczestniczyła w organizacji Polsko-Niemieckich Warsztatów Bożonarodzeniowych (m.in.
warsztaty wokalne, taneczne i rękodzieła artystycznego, zabawy integracyjne). Oddział
dla Dzieci i Młodzieży: Biblioteka i GOK w Babimoście zorganizowały ferie zimowe
„Feriolandia” dla 48 dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyły w wyjazdach, konkursach,
zabawach, turniejach, warsztatach kulinarnych, pokazach filmów i pogadankach
o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Maj to mnóstwo atrakcji dla całych
rodzin w Zielonym Zakątku przy GOK. Zaproponowano rodzinom rodzinne rozgrywki
sportowe, konkurs karaoke, malowanie twarzy czy ogromne bańki mydlane i zwierzątka
z balonów. Z okazji Tygodnia Bibliotek dla najmłodszych czytelników przygotowano
spektakl teatralny „Prastara książnica- skarb i tajemnica… bo mądrość tkwi nie tylko
w WiFi”. W 2019r. w Zielony Zakątku przy GOK otwarto pierwszą budkę czytelniczą.
Mieszkańcy mogli nieodpłatnie przekazywać i korzystać z książek pozostawionych w
budce. Budka powstała przy wsparciu finansowym Ikea Industry. Podczas akcji letniej
„Lato w mieście. Otwarte wakacje z Biblioteką” odbywały się zawody, turnieje piłki
nożnej oraz zabawy na siłowni „pod chmurką”. Nie zapomniano o konkursach, twórczych
zabawach konstrukcyjnych czy zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego
(pogadanki z policjantami). Były też seanse w kinie sferycznym i wycieczki np. rowerowe
do rezerwatu przyrody Laski. Oddział dla Dzieci i Młodzieży po raz kolejny włączył się
do kampanii „Mała książka – wielki człowiek” (zachęcanie rodziców do czytania
dzieciom). Odbywały się również comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
dla 5 i 6-latków. Trzy razy w tygodniu prowadzone były zajęcia z języka angielskiego
„Fun English”. Z kursu korzystało16 dzieci. Oddział zorganizował także konkursy dla
swoich młodszych i starszych czytelników „Najciekawsza Kartka walentynkowa”
i konkurs na „Bombkę św. Mikołaja”. Filia Biblioteczna w Nowym Kramsku prowadziła
cykl spotkań w przedszkolu w Nowym i Starym Kramsku „Czytanie na dywanie”. To
spotkania dzieci w wieku od 3 do 4 lat w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Wspólnie
z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Babimoście Biblioteka prowadziła
zajęcia dla klas I-III „Spotkanie z książką”. Prowadzone były lekcje biblioteczne , które
miały przybliżyć zasady obowiązujące w bibliotece oraz przybliżyć pracę bibliotekarza.
Filia wzięła udział w projekcie „Mała książka -wielki człowiek”. Z okazji Dnia Wiosny
zorganizowano Paradę Postaci z Bajek połączoną z Pasowaniem na Czytelnika.
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Filia zorganizowała zajęcia dla dzieci z przedszkola z okazji Dnia Misia, Dnia Kredki
oraz Dnia Jeża. Biblioteka w Babimoście planuje kolejne, cykliczne działania edukacyjne
i profilaktyczne .
Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” również włączyło się w realizację
Programu wspierania rodziny. Głównym zadaniem przedszkola jest wspieranie rodziny
w opiece i wychowaniu dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Programy np. program
profilaktyczny i adaptacyjny „Bawię się zgodnie”, program wychowania przedszkolnego
„Wokół Przedszkola” czy „Akademia Aquafresh” realizowane były systematycznie w
trakcie zajęć edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych. Przedszkole jak co roku
organizowało spotkania z policją. Dzieci brały udział w przedstawieniach związanych
z profilaktyką zdrowego stylu życia, emocjami, bezpieczeństwem, zagrożeniami w sieci
czy poczuciem własnej wartości. Przeprowadzało zajęcia logopedyczne. Współpracowało
również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulechowie. Na spotkaniu
z psychologiem Poradni rodzice mieli możliwość wysłuchania prelekcji nt. „Wpływ
środowiska rodzinnego na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w wieku
przedszkolnym”. Burmistrz Babimostu udostępnił dodatkowe pomieszczenia dzięki
czemu można było stworzyć dwie dodatkowe grupy. Rodzice w trudnej sytuacji
finansowej korzystali z dofinansowania posiłków przez OPS, mieli również możliwość
nie płacenia czesnego- nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. Przedszkole często
współpracuje z sadem i kuratorami sądu rodzinnego
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Babimost organizowało spotkania
integracyjne np. Dzień Kobiet czy wspólną Wigilię z innymi stowarzyszeniami (np.
Gminnym Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół), emerytami
i rencistami, Uniwersytetem III Wieku oraz Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.
W ciągu roku nie zabrakło działań prozdrowotnych np. w formie prelekcji lekarzy
i rehabilitantów nt. jak zachować sprawność fizyczną przy cukrzycy, jak prawidłowo
podawać i stosować leki i insulinę czy na temat chorób towarzyszących cukrzycy.
Stowarzyszenie organizowało wyjazdy integracyjne np. do Łagowa czy Biesiadę z okazji
„Dnia Diabetyka”.
Dużą rolę w wspieraniu rodziny i integracji środowiska osób niepełnosprawnych,
odgrywa działające w Babimoście Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Ich Przyjaciół.
Stowarzyszenia ma na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie alienacji, reprezentowanie interesów środowiska, zwiększenie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szeroko pojętym życiu społecznym,
gospodarczym i kulturalnym oraz rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych. Działalność Stowarzyszenia, wspólne wyjazdy i spotkania oraz
angażowanie do tego członków rodzin, powodują, że osoby niepełnosprawne aktywnie
uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym gminy. Jak co roku w 2019r. członkowie
korzystali z kręgielni w hali Olimpia, ćwiczyli na przyrządach, wzmacniając swoje siły
witalne, jeździli na basen. Chodzili z kijkami, jeździli na rajdy i przejażdżki rowerowe.
Zorganizowano również wspólny 10 dniowy wypoczynek nad morze i powitanie Lata
w Wojnowie (40 osób). Liczna grupa członków Stowarzyszenia dzięki dofinansowaniu
z gminy korzystała z rehabilitacji miejscowej. Stowarzyszenie pozyskiwało środki od
sponsorów dzięki, którym zakupiono tablety, sprzęt nagłaśniający i laptop oraz
przeprowadzano szkolenia dla członków.
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Stowarzyszenie uczestniczyło w Obchodach Powstania Wielkopolskiego i obchodach
powrotu Babimojszczyzny do Macierzy. W 2019r. Stowarzyszenie obchodziło 15-lecie
swojego istnienia pod patronatem Burmistrza Babimostu. Członkowie uczestniczyli
w wydarzeniach kulturalnych, jeździli np. na spektakle do teatru czy kina w Zielonej
Górze, uczestniczyli w koncertach np. z okazji Dnia Kobiet („Czerwony tulipan”).
Zorganizowano biesiadę senioralną .Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Ich Przyjaciół brało również udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne
stowarzyszenia np. w turnieju osób niepełnosprawnych w Bytomiu Odrzańskim czy
skorzystali z zaproszenia nad jezioro do Sławy. Pani Prezes Stowarzyszenia
przewodniczyła grupie kobiet z województwa lubuskiego w wyjeździe do Warszawy na
Kongres Kobiet. Stowarzyszenie wzięło udział w inauguracji Lubuskiego Tygodnia
Seniora. Wszyscy stali się posiadaczami Lubuskiej karty Seniora oraz Ogólnopolskiej
Karty Seniora. Osoby bardziej sprawne pomagają członkom, którzy mają problemy
z poruszaniem się w przybyciu na spotkania organizowane przez Stowarzyszenie.
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.
Szkoła Podstawowa w Babimoście w 2019r. objęła szkolnymi programami profilaktyki
wszystkich uczniów (271). Programy te uzupełniały programy wychowawcze
i realizowane były przez wszystkich nauczycieli. W ramach ogólnopolskiej Kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” wśród uczniów przeprowadzono internetową ogólnopolska
diagnozę społeczną a jej wyniki posłużyły do ewaluacji programu wychowawczoprofilaktycznego w szkole. W ramach kampanii odbyły się pogadanki, konkursy,
przeprowadzono tematyczne lekcje wychowawcze. Szkolny Program WychowawczoProfilaktyczny kierowany był do każdego ucznia a także rodziców i nauczycieli. Poruszał
realne problemy i zagrożenia m.in. wpływ używek na organizm, walkę z nałogami,
przeciwstawianie się agresji, promowanie postaw asertywnych i zdrowego stylu życia.
Również podczas wypoczynku zimowego nie zapomniano o pogadankach na temat
używek, uzależnień ale i potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu. Zorganizowano
wycieczki na lodowisko i basen oraz do sali zabaw. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
sportowych w hali Olimpia. Ferie dofinansowane były m.in. ze środków GKRPA
w Babimoście. Pogadanki psychologa i pedagoga szkolnego wsparły warsztaty dla klas 6
i 7 ze specjalistą Studia Diagnozy i Profilaktyki Społecznej Dialog w Krakowie pt.
„Konflikt- problem okresu młodzieńczego”. Szkoła jak co roku realizowała program
„LUPO”. Odbyło się wiele spotkań z funkcjonariuszami policji dotyczącymi
przestępczości wśród nieletnich, zapobiegania demoralizacji czy szeroko rozumianej
profilaktyki uzależnień. W ramach akcji „Reaguj na przemoc” w ciągu całego roku
przygotowywano gazetki ścienne dla uczniów i rodziców dotyczące agresji i przemocy
(materiały profilaktyczno-edukacyjne). Dzięki środkom z GKRPA zorganizowano
warsztaty „Fonoholizm – jak zapobiegać” przeprowadzone przez socjoterapeutkę
i resocjalizatorkę ze Studia Dialog w Krakowie. Kontynuacją warsztatów była
wywiadówka profilaktyczna dla rodziców i nauczycieli „Fonoholizm- jak ustrzec dziecko
przed zagrożeniem związanym z Internetem i nadużywaniem telefonu komórkowego”.
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Samorząd Uczniowski zorganizował comiesięczną akcję „Dzień bez telefonu”. W szkole
odbywały się warsztaty mediacji, obchody Światowego Dnia Walki z Aids, konkurs
Wiedzy o Zdrowiu, Aids i Uzależnieniach. Szkoła Podstawowa w Babimoście realizowała
również program „Bieg po zdrowie”- antynikotynową edukację zdrowotną, „Trzymaj
formę”- propagujący zdrową dietę, aktywność fizyczną, i kształtowanie prozdrowotnych
nawyków wśród dzieci i młodzieży oraz „Program dla szkół”, którego celem była m.in.
trwała zmiana nawyków żywieniowych. Dzieciom przez 4 dni w tygodniu udostępniano
świeże warzywa, soki i produkty mleczne.
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych kontynuował działania na rzecz rodziny
również
w 2019r. „Święto Niepodległości” obchodzone w szkole kształtowało
tożsamość narodową i okazywanie szacunku osobom walczącym za wolną Polskę.
Wychowanie patriotyczne utrwalano poprzez przystąpienie do ogólnopolskiej akcji
„Szkoła do hymnu”. Ważną dziedziną było dbanie m.in. o bezpieczeństwo uczniów
i uświadamianie wpływu agresywnych zachowań czy negatywnych konsekwencji
przemocy m.in. w sieci np. „Program LUPO”, „Bezpieczeństwo w sieci” Program
Cybernauci, „Stres! Stop”, „ Reguły gry-przemoc w szkole”, „Moc słów- rozwiązywanie
konfliktów”, „Być wolnym- problematyka uzależnień”. Podczas Ferii zimowych
zorganizowano spotkania i warsztaty nt. uzależnień i cyberbezpieczeństwa. Dzieci brały
udział w warsztatach profilaktycznych, spektaklach („Wyjść poza schemat”),
pogadankach, konkursach, eliminacjach Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym, Programie „Mądrzy cyfrowi”, w ramach którego odbyła się półkolonia czy
programie „Myślę pozytywnie”. Program ten kompleksowo wspiera uczniów klas I-VIII,
rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego. Szkolna akcja „Dzień
Kropki” motywowała uczniów do działania, wyszukiwania swoich talentów i podnosiła
wiarę w siebie. Po raz kolejny propagowano zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia (już
od II klasy). Szkoła brała udział w „Sprzątaniu Świata” i akcji sadzenia drzew przy
współpracy z Nadleśnictwem Babimost. Podczas spotkań z cyklu „Poznajemy ciekawe
zakątki świata” zorganizowano ciekawe spotkania i prelekcje połączone z fotorelacjami.
Uczniowie uczyli się szanowania i obcowania z dziką przyrodą . Zakładali Dziecięcy Park
Narodowy i podjęli współpracę z innymi szkołami, w tym ze szkołą w Kidongo w Afryce.
Podczas Świątecznego Jarmarku uczniowie uzyskali pieniądze, które przeznaczyli na
zakup filtrów do wody w szkole w Kidongo. Szkoła uczestniczyła w polsko-niemieckiej
wymianie młodzieży (obcowanie z rówieśnikami, nauka tolerancji i empatii). Program
Cyfrowy Dialog i Centrum Mistrzostwa Informatyczne podnosił cyfrowe kompetencje
nauczycieli , dzieciom pomagał odkryć dobre i bezpieczne strony technologii oraz
aktywował młodzież uzdolnioną informatycznie. 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 dotyczyły zasad bezpieczeństwa. Zwiększały świadomość
uczniów, przypominały zasady netykiety i szanowanie praw czyjegoś autorstwa. Szkoła
dbała o relacje rodzinne „Idą święta, nie o smsie a o kartce pamiętaj” oraz uczyła
prawidłowego rozplanowania wydatków i oszczędzania – akcja „Październik miesiącem
oszczędzania”.
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Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku podejmuje szereg działań w zakresie
wspierania rodziny. Poprzez działania profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne m.in.
wspiera rozwój ucznia, promuje zdrowy styl życia, uczy szacunku i tolerancji wobec
innych czy kształtuje pozytywne postawy społeczne. Szkoła brała udział w obchodach
Dnia Edukacji Narodowej i Święta Niepodległości. Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek, Ogólnonarodowy Dzień Czytania i akcja Narodowe Czytanie kształtowały
nawyki czytelnicze i poszukiwanie autorytetów. Dzieci brały udział w konkursach
czytelniczych na najlepszego czytelnika. Promowanie bezpiecznych zachowań szkoła
zapewniła m.in. poprzez udział uczniów w programie „Bezpieczne pierwszaki”
i „Odblaskowa szkoła”. Dzieci na spotkaniach z policjantami utrwalali zasady
niebezpieczeństwa na drogach i kształtowali pozytywne postawy społeczne w ramach
programu edukacyjno – wychowawczego „LUPO”. Spotkania z przedstawicielami straży
pożarnej poznawali również zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy
i zapoznawali się z pracą strażaka. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży szkoła zapewniła poprzez udział w programie „Mleko, warzywa i owoce
w szkole”, „Słoik smaku” (warsztaty), „Śniadanie daje moc” . Spotkania z pielęgniarką
pn. „Higiena osobista” uczyły jak dbać o zdrowie i higienę a wycieczki po okolicy
(rowerowe i piesze) i turnieje sportowe zapewniały aktywność na świeżym powietrzu.
Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę” promował
aktywność fizyczną. W ciągu całego roku szkoła prowadziła działania wychowawczo –
profilaktyczne i opiekuńcze wobec uczniów. Na warsztatach z pedagogiem (np. „Ja i moje
Emocje”) poruszano tematy: po co nam zasady, jak zachować się asertywnie, uczymy się
współpracy itp. Zapewniano zajęcia wspierające, spotkania indywidualne, konsultacje
i zajęcia rewalidacyjne czy logopedyczne. Szkoła brała udział w programie Szkoła
Pozytywnego Myślenia. Poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń zapewniano zarówno
uczniom jak i rodzicom np. poprzez pogadanki, warsztaty czy filmy (bezpieczeństwo
w internecie, cyberprzemoc, bezpieczne korzystania z mediów społecznościowych). Nie
zapominano o profilaktyce uzależnień ( pogadanki, spektakle teatralne i ćwiczenia
tematyczne). Szkoła wdrażała własne zasady np. przestrzeganie procedur obowiązujących
w szkole czy telefonom w szkole mówimy nie. Nie zapomniano o wspólnych spotkaniach
andrzejkowych, świątecznych (Jarmark Bożonarodzeniowy w szkole, Jasełka). Jak co
roku szkoła współpracowała m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją,
Sądem Rodzinnym i OPS w Babimoście.
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście realizował działania, programy profilaktyczne
i edukacyjne .Podczas ferii zimowych „Feriolandia” zorganizowano zajęcia dla 48 dzieci
i młodzieży. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zorganizowano warsztaty plastyczne
„W krainie lodu i śniegu” i warsztaty kulinarne. Turnieje gier planszowych i rozgrywki
sportowe w Centrum Sportu i Rekreacji „Olimpia” przeplatane były spotkaniami
uczestników z policjantami, którzy przypominali o zasadach bezpiecznego spędzania ferii
oraz uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci wyjeżdżały do
kina i sali zabaw. Ferie zakończył bal karnawałowy połączony z konkursami
sprawnościowo-ruchowymi, zajęciami edukacyjnymi i quizami. Wypoczynek zimowy
został dofinansowany przez GKRPA w Babimoście.
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„Ekologiczne wakacje z GOK” odbyły się w dwóch turnusach, z których skorzystało
ponad 80 dzieci z terenu Gminy Babimost. Zaproponowano zabawy, zajęcia plastyczne,
warsztaty wikliniarskie, zawody sportowe. Nie zapomniano o bezpieczeństwie dzieci
i przypomnieniu zasad właściwego zachowania się np. nad wodą czy bezpiecznego
poruszania się po drogach. Podczas „Ekologicznych wakacji z GOK” prowadzono
warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Przez cały 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście odbywały się zajęcia
teatralne, taneczne, muzyczne, plastyczna, informatyczne oraz szachowe. Oprócz tego
odbywały się różnego rodzaju koncerty, biesiady, spektakle, warsztaty, konkursy,
spotkania podróżnicze, pikniki i pokazy filmowe.
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” było współorganizatorem XXVII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas Finału wykonywano darmowe pomiary ciśnienia
dla mieszkańców i zabezpieczano imprezę pod względem medycznym. W 2019r.
Stowarzyszenie współorganizowało Dzień Dziecka (organizacja gier i zabaw dla dzieci),
zadbało o wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynek letni dla
członków stowarzyszenia. Organizacja Biesiady Folklorystyczno-śpiewaczej , współpraca
przy warsztatach podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz pomoc finansowa dla
chorych i potrzebujących z Gminy Babimost ze zbiórek publicznych i podatku 1% to
kolejny przejaw działalności Stowarzyszenia na rzecz społeczności gminy.
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 zorganizowano
„Aktywne ferie Olimpii z socjoterapią”. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach i grach
sportowych oraz zawodach strzeleckich z wiatrówki. We wszystkich zajęciach
uczestniczyło każdorazowo ok. 15-20 dzieci. W ciągu całych ferii w zajęciach wzięło
udział ok. 250 dzieci. Rozkład zajęć był codziennie modyfikowany i dostosowany do
wieku uczestników a także zainteresowań związanych ze sportem. Dbając
o bezpieczeństwo uczestników zorganizowano pogadanki z policjantami nt. dopalaczy
i używek oraz bezpiecznego spędzania ferii. Po każdych zajęciach czekały na dzieci
posiłki regeneracyjne w „Arena Pub”. Na zakończenie ferii nie zapomniano również
o upominkach dla dzieci w postaci materiałów szkolnych. W ramach „Sportowych
wakacji z socjoterapią” zaplanowano różne zajęcia sportowe. Dzieci i młodzież miały do
dyspozycji kompleks boisk sportowych Orlik. Korzystały z kręgielni, stołów do pingponga i badmintona. Zaproponowano zajęcia sportowe oraz gry i zabawy relaksacyjne
z socjoterapeutką. Zajęcia zapewniały prawidłowy rozwój emocjonalny , rozszerzenie
zainteresowań i uczyły prawidłowych zachowań społecznych. We wszystkich zajęciach
uczestniczyło każdorazowo ok. 20-35 dzieci. Rozkład zajęć był codziennie
modyfikowany i dostosowywany do wieku, płci, zainteresowań uczestników oraz
warunków atmosferycznych.
Zbiorcze informacje uzyskane z jednostek z terenu Gminy Babimost w ramach realizacji
Programu świadczą o tym, że w 2019r. podejmowane były zdecydowane kroki i działania
profilaktyczne skierowane na rzecz rodziny, mające na celu umocnienie jej roli, w tym
funkcji opiekuńczo wychowawczej.
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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.

EDUKACJA
Na dzień 1 września 2019r. 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 obrazuje
tabela.
Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli na dzień 1 września
2019 r.
Liczba oddziałów

Liczba
uczniów/dzieci
*

1. Szkoła Podstawowa w Babimoście

16

271

2. Zespół Edukacyjny w Nowym
Kramsku w tym:

11

124

Szkoła Podstawowa

8

84

Przedszkole Publiczne

2

27

Oddział Przedszkolny w Starym
Kramsku

1

13

10

123

Szkoła Podstawowa

8

93

Przedszkole w Podmoklach
Wielkich

2

30

37

518

Wyszczególnienie

3. Zespół Edukacyjny w Podmoklach
Małych w tym:

Ogółem

* wychowanków.

Wydatki gminy na oświatę (łącznie z Niepublicznym Przedszkolem w Babimoście)
w 2019 r. wyniosły 9.300.185,36 zł, co stanowiło 23,44 % wydatków gminy.
Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 9.221 512,56 zł, z czego 5.032 134,00 zł
pochodziło z subwencji oświatowej, z dotacji 293.142,66 zł oraz z wpłat z opłat za
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korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w placówkach
publicznych 102.722,20 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.793.513,70 zł to środki
własne gminy.
Wydatki:
 Szkoła Podstawowa w Babimoście 4.269.427,62 zł;
 Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku 1.854.617,84 zł;
 Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych 1.941.875,28 zł;
 Niepubliczne Przedszkole w Babimoście 1.113.109,80 zł;
 dowożenie uczniów do szkół 77.684,10 zł;
 edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym) 10.688,80 zł;
 pozostałe (pokrycie kosztów dotacji uczniów z terenu Gminy Babimost
uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych) 32.781,92 zł.
Do jednej klasy na dzień 30 września 2019 uczęszczało średnio 14 osób. Największa klasa
liczyła 23 uczniów w Szkole Podstawowej w Babimoście , a najmniejsza klasa liczyła 8
uczniów w Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku.
Na dzień 30 września 2019 r. ogółem w szkołach i przedszkolach zatrudniano 72,73
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 4,31 nauczycieli stażystów, 10,56
nauczycieli kontraktowych, 19,94 nauczycieli mianowanych, 37,91 nauczycieli
dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7,12 uczniów.
W okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. gmina organizowała transport do szkół
dla 84 dzieci, a od września 2019r. do grudnia 2019r. dla 31 uczniów.
Przedszkola publiczne i niepubliczne oraz żłobek na terenie Gminy Babimost
W 2019r. funkcjonowały dwa przedszkola publiczne, w tym jeden oddział. Na dzień
1 września 2019 r. do gminnych przedszkoli uczęszczało 70 dzieci.
Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne. Na dzień 1 września 2019
r. do przedszkola uczęszczało 173 dzieci, w tym 5 spoza gminy. Dotacja na jedno dziecko
na dzień 1 września 2019 r. wyniosła 586,85 zł.
W gminie funkcjonuje od listopada 2018r. jeden niepubliczny żłobek przygotowany na
przyjęcie 20 dzieci. W dniu 1 września 2019 r. do żłobka uczęszczało 18 dzieci, w tym
z terenu gminy – 12 dzieci. Na utrzymanie żłobka gmina przekazała dotację w kwocie 300
zł na jedno dziecko.

Szkoła Podstawowa w Babimoście
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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.
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 2019 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 35,49 et. w tym zatrudnionych na pełne etaty było 33 nauczycieli.
Ogółem zatrudnionych było 38 nauczycieli (stan na 30.09.2019 r.) w tym:
- 2 nauczycieli kontraktowych,
- 11 nauczycieli mianowanych,
- 25 nauczycieli dyplomowanych, w tym 5 – niepełny wymiar (2,49 etatu).
Pracownicy obsługi – 12 osób, w tym 2 osoby po 0,5 etatu.
W ciągu 2019 roku:
 zatrudniono 1 nauczyciela (0,56 etatu);
 rozwiązano stosunek pracy z 4 nauczycielami (umowa na czas określony) oraz
1 nauczyciel przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Łącznie etatów:
3,11;
 rozwiązano stosunek pracy z 3 pracownikami obsługi (3 etaty), w tym 1 z powodu
przejścia na emeryturę, 1 przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy i
1 – umowa na czas zastępstwa. Zatrudniono 2 osoby (2 etaty).
Stan na 31.12.2019 r. – ogółem zatrudnionych 39 nauczycieli i 13 pracowników obsługi
tj. 36,15 etatów pedagogicznych i 12 etatów obsługi.
We wrześniu 2019 roku naukę w szkole rozpoczęło 271 uczniów w klasach 1-8, w tym 9
uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (1 uczeń od listopada 2019 r.).
Liczba oddziałów – 16 w tym:
- do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 17 uczniów; najwięcej uczniów było
w klasie 5 – 23 uczniów, a najmniej w klasie 4 – 11 uczniów.
Ponadto wg stanu na dzień 30.09.2019 r.
 2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego,
 w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
- języka angielskiego uczyło się 270 uczniów
- języka niemieckiego uczyło się 158 uczniów;
 nie zorganizowano dowozów dla uczniów.
W roku 2019:
 Szkołę Podstawową w Babimoście ukończyło w 2019 roku 41 uczniów,
Publiczne Gimnazjum 56 uczniów,
 wszyscy uczniowie otrzymali promocję,
 przyznano stypendia dla 44 uczniów w szkole podstawowej i 22 uczniów
w publicznym gimnazjum na kwotę 13 768 zł, w tym:
- 38 uczniom za wysokie wyniki w nauce,
- 27 uczniom za osiągnięcia sportowe,
- 1 uczniowi za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 Dowóz zorganizowano dla 32 uczniów – dowozy trwały do końca roku szkolnego
2018/2019.
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Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Publiczne Gimnazjum w Babimoście zakończyło swoją
działalność.
W 2019 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Babimoście
4 269 427,62 zł.
W celu realizacji swoich zadań w 2019 r. w szkole podejmowało się realizację wielu
działań uzupełniających, poszerzających, wspierających i rozszerzających podstawową
działalność placówki.
W sferze dydaktyki – odbyło się wiele konkursów szkolnych, projektów pod auspicjami
organizacji, instytucji pozaszkolnych, w których uczniowie odnosili liczne sukcesy.
W ramach innowacji pedagogicznej opartej na projekcie 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 co roku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Babimoście odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty.
W roku 2019 - jedna uczennica klasy 8 została laureatką konkursu z języka polskiego,
a jedna uczennica finalistką. Uczeń klasy 8 został laureatem konkursu z matematyki oraz
finalistą konkursów z biologii i geografii. Ponadto dwoje uczniów klas 3 gimnazjum
uzyskało tytuły finalisty konkursu z języka polskiego. Jeden uczeń gimnazjum został
finalistą konkursu z matematyki. Jeden uczeń klasy 8 uzyskał wynik bardzo dobry, a troje
uczniów zdobyło wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny (w
tym 2 uczennice ze szkoły podstawowej i 1 uczeń gimnazjum). Nasi uczniowie zajęli
zespołowo 1. miejsce w XIX konkursie matematycznym „OMEGA”- organizowanym
przez LO w Zbąszyniu (dla uczniów klas 8 i gimnazjum szkół z Regionu Kozła).
Uczniowie naszej szkoły zajęli trzy pierwsze miejsca w Konkursie Plastycznym
organizowanym przez Powiat Zielonogórski „Powiat Zielonogórski Pędzlem
i Obiektywem” .
6 uczennic zdobyło wyróżnienia w XXV Konkursie Plastycznym Dbam o Piękno Mego
Domu – Ziemi – „Świat pełen kolorów”. Uczeń klasy 7 zajął 1. miejsce w XI
Ogólnopolskim Konkursie Siedem Grzechów Głównych organizowanym przez Pałac
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Uczennica klasy 8 zajęła 3. miejsce
w Ogólnopolskim konkursie językowo-plastycznym „Idiom...Ink”. Uczennica klasy 6
zajęła 3. miejsce w Międzynarodowym Konkursie MAST pod hasłem "Powróćmy jak za
dawnych lat w zaczarowany bajek świat" zorganizowanym pod patronatem honorowym
Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
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Troje uczniów klasy 8, reprezentujących naszą szkołę w XXI Międzyszkolnym Konkursie
Wiedzy o Zdrowiu, AIDS i Uzależnieniach w Zielonej Górze zajęło 3. miejsce
zespołowo. 5 uczennic reprezentowało naszą gminę w etapie powiatowym Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego Pro Arte. Nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim
konkursie języka angielskiego „Focus-Autumn” 2019. Uczennica klasy 7 otrzymała
wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego i Departament Infrastruktury i Komunikacji Zespołu Portu Zielona
Góra/Babimost na projekt plastyczny „Odlotowa maskotka lotniska”.
Swoje umiejętności uczniowie Szkoły Podstawowej w Babimoście mogą rozwijać
podczas licznych działań podejmowanych poza typowymi zajęciami lekcyjnymi. Wśród
najciekawszych działań realizowanych w 2019 r. wymienić można:
 konkursy literackie związane z konkretną lekturą bądź motywem literackim lub
autorem;
 projekt polegający na doskonaleniu kompetencji językowych poprzez pisanie listów
w języku angielskim do kolegów z Turcji;
 korzystanie z jednej z najpopularniejszych platform językowych 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;
 I Gminny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego pod patronatem Burmistrza
Babimostu;
 konkursy przyrodnicze i ekologiczne promujące ochronę środowiska jako naszej
wspólnej wartości;
 wymiana młodzieży z partnerską szkołą z Döbern w Niemczech;
 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;
 w celu pełnej realizacji podstawy programowej uczniowie uczestniczyli
w internetowych spektaklach teatralnych, wyjazdach do kina, teatru, filharmonii oraz
wycieczkach dydaktycznych i turystyczno-krajoznawczych;
 w trakcie zajęć dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi uczniowie brali udział
w żywych lekcjach historii, koncertach muzyków zielonogórskich, spotkaniach
teatralnych;
 w marcu, uczniowie kółka języka francuskiego po raz pierwszy w historii naszej
szkoły wystąpili na Dniach Frankofonii, organizowanych przez Zakład Filologii
Romańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego prezentując program w języku
francuskim.
W ramach pracy biblioteki szkolnej zorganizowane zostały liczne konkursy, m.in. Mistrz
intelektu (rozwijający kreatywność i inteligencję), uczniowie uczestniczyli w spektaklach
internetowych transmitowanych na żywo z różnych teatrów w Polsce.
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Organizowane były wystawy książek, konkursy czytelnicze i plastyczne, prężnie działał
uczniowski klub dyskusyjny. Uczniowie wzięli również udział w Międzynarodowym
Dniu Kropki, który jest świętem kreatywności, odwagi i wiary we własne umiejętności.
Biblioteka szkolna zorganizowała również spotkanie z poznańskim globtroterem
i pisarzem, p. Łukaszem Wierzbickim.
We wrześniu 2019 r. w Szkole zostało otwarte miasteczko ruchu drogowego, które
powstało dzięki wsparciu finansowemu firmy IKEA Industry. Ponadto zakupiony został
sprzęt – fantomy oraz defibrylator – dzięki któremu uczniowie doskonalą umiejętności
niesienia ludziom pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
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 2019
warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców, spotkania z policjantami na temat
odpowiedzialności nieletnich. Ponadto uczniowie klas piątych brali udział w warsztatach
z mediacji, dzięki którym doskonalili umiejętność rozwiązywania konfliktów bez
stosowania przemocy. W ramach działalności wychowawczo-profilaktycznej w szkole
odbyły się liczne działania związane z prawidłowym odżywianiem się, zdrowym stylem
życia, warsztaty antynikotynowe oraz antyalkoholowe. Szkoła uczestniczyła w Programie
dla szkół zakładającym nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw oraz mleka
i przetworów mlecznych do szkół, co pomaga kształtować prawidłowe nawyki
żywieniowe. 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
i ponadpodstawowych oraz spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
Nasza Szkoła wzięła również udział w Ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej – „Szkoła pamięta”. Celem akcji było uczczenie pamięci lokalnych
bohaterów i miejsc pamięci przed Świętem Zmarłych.
Szkoła podejmuje liczne działania dla środowiska lokalnego. Włączyła się w imprezy
organizowane na terenie miasta i gminy takie jak Jarmark bożonarodzeniowy, finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkolna sekcja wolontariatu zorganizowała
zbiórkę Uratuj Psisko, Wspomóż Schronisko!, Szpikowa Paczka, Kup Pan Szczotkę.
W roku 2019 Szkoła włączyła się w gminne obchody 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, a w okresie przedświątecznym powstał przepiękny spektakl – Przygody
Piotrusia Pana.
Od wielu lat szkoła odnosi liczne sukcesy sportowe. Największe osiągnięcia uczniów
w roku 2019 to:
 złoty medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w biegu na
100 m – klasy SP;
 złoty medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w biegu na
300 m – klasy SP;
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 IV, V i VII miejsce w finale wojewódzkim w badmintonie drużynowym dziewcząt
i chłopców Szkół Podstawowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
2018/2019;
 1. miejsce w finale wojewódzkim w badmintonie drużynowym dziewcząt
młodszych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2019/2020;
 3. miejsce w finale wojewódzkim w badmintonie drużynowym chłopców
młodszych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2019/2020;
 4. miejsce w finale wojewódzkim w badmintonie drużynowym chłopców starszych
w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2019/2020;
 6. miejsce w finale wojewódzkim w badmintonie drużynowym dziewcząt
starszych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2019/2020;
 brązowy medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
w drużynowej Lidze Lekkoatletycznej w Żarach;
 4.miejsce w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w trójboju Ligi
Lekkoatletycznej dziewcząt;
 srebrny medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
w unihokeju chłopców w kategorii Igrzysk Młodzieży (7-8 klasy);
 brązowy medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
w unihokeju chłopców w kategorii Igrzysk Dzieci (5-6 klasy);
 brązowy medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
w unihokeju dziewcząt w kategorii Igrzysk Dzieci (5-6 klasy);
 6.miejsce w klasyfikacji generalnej szkół województwa lubuskiego (w kategorii
gimnazjów i klas ósmych);
 5.miejsce w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w unihokeju
dziewcząt w kategorii Igrzysk Młodzieży (7-8 klasy);
 złoty medal podczas udziału uczniów w Mistrzostwach Polski w kategorii
juniorów w unihokeju organizowanych w kwietniu 2019 r. w Babimoście
 udział ucznia gimnazjum w Mistrzostwach Świata w Kanadzie w unihokeju
i uzyskanie przez niego stypendium przyznawanego przez Ministra Edukacji
Narodowej.
Stale rozwijana jest baza szkoły. W roku 2019 przeprowadzono kolejne prace remontowe
– generalny remont został przeprowadzony w pracowni komputerowej. Ponadto
największą inwestycją było wyposażenie placówki w zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Zamontowane zostało oświetlenie awaryjne, czujniki dymu, sygnalizacja alarmowa oraz
klapa oddymiająca. Dzięki temu znacznie poprawiło się bezpieczeństwo uczniów
i pracowników szkoły.
Działania profilaktyczne na rzecz wspierania rodziny realizowane w 2019 r. przez Szkołę
Podstawową w Babimoście zawarte są w dziale POMOC SPOŁECZNA - Wspieranie
rodziny.
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Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku
INFORMACJE OGÓLNE:
Zespół Edukacyjny im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej 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 im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej w Nowym Kramsku
(dalej: SP),
 Przedszkole Publiczne w Nowym Kramsku wraz z Oddziałem Przedszkolnym w Starym
Kramsku (dalej: P).
ZATRUDNIENIE:
Na dzień 30.09.2019 r. w ZENK zatrudnionych było 21 nauczycieli; w przeliczeniu
na pełne etaty, w tym z podziałem na stopień awansu:





Stopień awansu

SP

P

ZENK

Dyplomowany
Mianowany
Kontraktowy
Stażysta
Łącznie:

7,65
3,00
1,84
2,22

1
1
1,16
0,09

8,65
4,00
3,00
2,31

14,72

3,25

17,97

w tym 1 nauczyciel z SP: dłuższa usprawiedliwiona nieobecność w pracy.
W ciągu 2019 r.:
1 nauczyciel wypowiedział umowę o pracę (przejście na emeryturę),
zatrudniono 2 nauczycieli, w tym 1 w celu zastępstwa pracownika na czas jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 1 za nauczyciela, który przeszedł na emeryturę.

Etaty pracowników administracji i obsługi (na dzień 30.09.2019 r.)
SP
LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

6

w tym zajmujących kierownicze stanowiska

0

liczba etatów przeliczeniowych

3,5
P

LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

3

w tym zajmujących kierownicze stanowiska

0

w tym liczba etatów przeliczeniowych

2
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ZENK
RAZEM pracowników 9
RAZEM etaty przeliczeniowe 5,5

EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KRAMSKU:
LICZBA UCZNIÓW*

84

LICZBA ODDZIAŁÓW

8

* dane na dzień 30.09.2019 r.






84 uczniów korzystało z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dane na dzień
30.09.2019 r.),
w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
 języka niemieckiego (pierwszy język obcy nowożytny; poziom II.1.) uczyło się:
do czerwca 2019 r. 80 uczniów, od września 2019 r. 84 uczniów, od listopada 2019 r.
86,
 języka angielskiego (drugi język obcy nowożytny; poziom II.2.) uczyło się:
do czerwca 2019 r. 17 uczniów, od września 2019 r. 21 uczniów,
 języka angielskiego (godziny dodatkowo przyznane przez organ prowadzący) uczyli
się uczniowie kl. 5 – 6: do czerwca 2019 r. 25 uczniów, od września 2019 r.
22 uczniów z klasy 5 – 6;
do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 10 uczniów; najwięcej uczniów było
w klasie 7 – 15 uczniów, a najmniej w klasie 2 i 8 – po 8 uczniów;
we wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło 84 uczniów w klasach 1 – 8 szkoły
podstawowej, w tym 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
w listopadzie 2019 r. doszło 2 uczniów;
 Burmistrz przyznał środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce
i osiągniecia sportowe na kwotę 1900,00 zł, w tym:
 11 uczniom za wysokie wyniki w nauce,
 8 uczniom za osiągnięcia sportowe;
 dowóz zorganizowano dla 36 uczniów (dotyczy okresu: styczeń – czerwiec 2019 r.),
oraz 17 uczniów (dotyczy okresu: wrzesień – grudzień 2019 r.),
 w 2019 roku gmina łącznie wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym
Kramsku 1 467 952,95 zł; w przeliczeniu na 1 uczennicę/ ucznia, wydatki na szkołę
podstawową z budżetu gminy wyniosły: 17 475,63 zł (średnioroczna).

EDUKACJA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W NOWYM KRAMSKU
Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W STARYM KRAMSKU
LICZBA DZIECI*

39

LICZBA ODDZIAŁÓW

3

* dane na dzień 30.09.2019 r.
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uczęszczały dzieci z następujących roczników:
rocznik
dzieci łącznie
dziewcząt

chłopców

styczeń – sierpień 2019
2012

10

3

7

2013

9

5

4

2014

12

5

7

2015

7

1

6

2016

1

1

0

RAZEM:

39

15

24

wrzesień – sierpień 2019




2013

9

5

4

2014

12

5

7

2015

9

2

7

2016

8

5

3

2017

2

2

0

RAZEM:

40

19

21

39 dzieci korzystało z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dane na dzień
30.09.2019 r.),
w 2019 roku gmina wydała na prowadzenie ww. przedszkola 363 737,89 zł, w tym:
 przedszkole w Nowym Kramsku: 251 903,61 zł,
 oddział przedszkolny w Starym Kramsku: 111 834,28 zł.

W przeliczeniu na 1 dziecko wydatki na przedszkole z budżetu gminy kształtowały się
następująco: 9 326,61 zł (średnioroczna).
Pozyskane środki finansowe:
Wyszczególnienie
Laptop – 1 szt.
Boisko wielofunkcyjne i miasteczko ruchu
drogowego
Krzesła i stoły do świetlicy szkolnej i sali
przedszkolnej
Imprezy i uroczystości szkolne zgodnie z
harmonogramem.
Komputer stacjonarny – 2 szt.
Tablica
interaktywna
z
projektorem
krótkoogniskowym i głośnikami – 2 szt.

Źródło:
TEXTRA Poland sp. z o.o.

kwota
w zł
900,00

Gmina Babimost
Rada Rodziców w ZENK

1 732,08

Rada Rodziców w ZENK
anonimowy darczyńca
Rządowy programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów

3 507,13
3 000,00

16 900,00
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Realizacja przedsięwzięcia profilaktycznego
„Jestem spokojny – uczę się radzić sobie
ze stresem i uzależnieniami” –
Realizacja
przedsięwzięcia
edukacyjnoprofilaktycznego „Kraina Asertywności –razem
z postaciami z bajek uczymy się mówić nie”
Zajęcia
z
zakresu
profilaktyki
na zorganizowanie spektaklu profilaktycznego
„Sierotka Marysia i siedmiu krasnoludków”
Program edukacyjno – profilaktyczny „Mikołaj
uczy dzieci mówić nie! Kampania teatralno –
muzyczna”
Warsztaty dla uczniów w ramach projektu
„Mediacja jako metoda rozwiązywania
konfliktów i zapobiegania przemocy w
szkole”
Program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii

i nauczycieli w zakresie TIK –
Aktywna tablica
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Program profilaktyczno-wychowawczy „Rosnę
zdrowo, bo na sportowo”
Program edukacyjno-wychowawczy „Szach
mat” – IKEA
Warsztaty wokalne (w tym: 2 noclegi
z całodniowym wyżywieniem, instruktorzy,
sprzęt grający i nagłaśniający)
RAZEM:

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
IKEA Industry
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

1 396,00

1 700,00

2 500,00

2 000,00

1 100,00

2 785,00
1 500,00

2 700,00

Karczma Taberska z Janowca
42 020,18

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY, AKCJE, PROGRAMY, KONKURSY W ZENK
W 2019
lp.

nazwa

organizator

czasokres

1.

Gra na instrumentach ludowych

ZENK

cyklicznie

2.

Konkurs Dyrektora ZE o Wieczne
Pióro „I ja mam autorytety”

ZENK

31.03.2019

3.

XX Festiwal Kultury Regionalnej
Nowe Kramsko

ZENK

16.05.2019 r.

4.

XII Konkurs Poetycki – Złota Kwyrla
2019

ZENK

01.2019 r. –
04.2019 r.
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5.

Kramski Turniej BRD

ZENK i WORD Zielona Góra

6.

Program profilaktyczno – edukacyjny
„Wychowanie przez czytanie”

ZENK i IKEA Industry

7.

Program profilaktycznowychowawczy „Rosnę zdrowo,
bo na sportowo”

ZENK i IKEA Indrustry

2018/2019

8.

Program edukacyjno-wychowawczy
„Szach mat”

ZENK i IKEA Indrustry

2019

9.

Projekt z zakresu profilaktyki
antyalkoholowej, antynikotynowej,
antynarkotykowej
z uwzględnieniem dopalaczy
w formie programu „Mikołaj uczy
dzieci mówić nie! Kampania teatralno
– muzyczna”.

ZENK i GKRPA

10.

Akcja dla dziewczynki z Afryki –
zbiórka datków na naukę

Caritas i SKW w ZENK

11.2019 r.

11.

Program dla nowo przyjętych dzieci w
przedszkolu „Tydzień Adaptacyjny w
przedszkolu”

ZENK

08.2019 r.

12.

„Rodzice czytają nam bajeczki” –
program profilaktyczno – edukacyjny
dla dzieci przedszkolnych

ZENK

cyklicznie

13.

„Dzieci czytają dzieciom” – program
profilaktyczno – edukacyjny

ZENK

cyklicznie

14.

„I Przedszkolny Pokaz Wiosennej
Mody 2019” - działanie innowacyjne

ZENK

03.2019 r.

15.

„Zbiórka dla Dawidka Żołądkiewicza” Rada Rodziców w ZENK
– akcja NAKRĘĆ SIĘ I POMAGAJ Z
UŚMIECHEM (zbiórka nakrętek)

16.

Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu

ZENK

17.

Przedsięwzięcie profilaktyczne
„Jestem spokojny – uczę się radzić
sobie ze stresem i uzależnieniami”

ZENK i GKRPA

19.12.2019

18.

Przedsięwzięcie edukacyjnoprofilaktycznego „Kraina
Asertywności – razem z postaciami z
bajek uczymy się mówić nie”

ZENK i GKRPA

01.11 – 19.12.2019

07.03.2019 r.
2019

12.2018 -02.2019 r.

cyklicznie

02.04.2019 r.
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19.

Projekt „Mediacja jako metoda
rozwiązywania konfliktów
i zapobiegania przemocy w szkole”

ZENK i GKRPA

05.11.2019

20.

XXV Tydzień z Kulturą pt. „90
lat szkoły polskiej
w Nowym Kramsku”

ZENK

03-04.2019

SUKCESY UCZNIÓW 2019

nazwa i organizator
I Gminny Konkurs języka angielskiego
i Niemieckiego – Szkoła Podstawowa
w Babimoście
Konkurs Plastyczny „Kontynuujemy
Tradycje” – Biesiada Koźlarska
w Zbąszyniu, Zbąszyńskie Centrum
Kultury, Biblioteka Publiczna
w Zbąszyniu
Konkurs Młody Muzyk Ludowy, 44
Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu – SML
Zbąszyń, Region Kozła Konkurs

miejsce, nagroda, tytuł…
I miejsce drużynowo – klasa 7 (Nagroda
główna – Puchar Burmistrza Babimostu)
III miejsce drużynowo – klasa 8
I miejsce w kategorii kl. 1 – 3

4

Konkurs gwarowy „Kramska Gadka” –
ZE Nowe Kramsko

I miejsce – dwóch uczniów
II miejsce
III miejsce

5

Konkurs Poetycki Złota Kwyrla 2019 –
ZE Nowe Kramsko
II edycja Wojewódzkiego Konkursu
Ruchu Drogowego dla uczniów szkół
podstawowych „Uczeń na Drodze” –
WORD Zielona Góra, patronat LKO
Rejonowe Eliminacje Lubuskiego
Konkursu BRD – LKO

wyróżnienie

lp.
1

2

3

6

7

8
9

Wojewódzkie Eliminacje Lubuskiego
Konkursu BRD – PZM
Wojewódzkie Eliminacje Lubuskiego
Konkursu BRD – LKO

I miejsce w kategorii młody śpiewak ludowy
II miejsce w kategorii śpiewak ludowy; III
miejsce w kategorii klarnet
– wyróżnienie w kategorii śpiewak ludowy do
lat 16

I miejsce dla drużynowo

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
I miejsce drużynowo ( najlepszy zawodnik
wojewódzkiego turnieju)
laureat
finalista i mistrzyni województwa
finalista – 3 uczniów

10

Ogólnopolski Turniej BRD – PZM

XI miejsce drużynowo

11

Finał wojewódzki Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży w unihokeju – Szkolny
Związek Sportowy Ziemia Lubuska

V miejsce chłopców
VII miejsce dziewcząt
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12

13

14

15

16

17

18

Mistrzostwa Powiatu w unihokeju –
Szkolny Związek Sportowy Ziemia
Lubuska)
Mistrzostwa Powiatu w drużynowych
biegach przełajowych – Szkolny
Związek Sportowy Ziemia Lubuska)
Konkurs plastyczny ,,Październik
miesiącem oszczędzania” – Bank
Spółdzielczy w Siedlcu
Konkurs plastyczny ,,Odblaski nosimy,
bo życie cenimy” – ZE w Nowym
Kramsku
Szkolny Konkurs plastyczny na Kartkę
Bożonarodzeniową w języku
niemieckim – ZE w Nowym Kramsku
Szkolny konkurs na napisanie bajki
profilaktycznej dla najmłodszych – ZE
w Nowym Kramsku
Ogólnopolski konkurs matematyczno –
twórczy ,,Niezwykłe zwierzaki
figuraki.”

I miejsce chłopców (Mistrz Powiatu)
II miejsce dziewcząt (Wicemistrz Powiatu)
III miejsce chłopców
IV miejsce dziewcząt
Wyróżnienie

II miejsce
III miejsce
I miejsca
wyróżnienie
Dyplom za udział w konkursie

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 2019 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 18,27 et., w tym na pełne etaty zatrudnionych było 16 nauczycieli,
w tym :
 Szkoła Podstawowa – 15,27 et.(13 nauczycieli zatrudnionych na pełne etaty)
 Przedszkole w Podmoklach Wielkich – 3 etaty (3 nauczycieli zatrudnionych na pełne
etaty w tym jeden - dłuższa usprawiedliwiona nieobecność w pracy);
Edukacja w Szkole Podstawowej:
 w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
 języka angielskiego uczyło się 93 uczniów, a dodatkowego języka obcego –
niemieckiego – uczyło się 59 uczniów, ponadto w ramach godz. dodatkowych ze
środków Gminy Babimost jęz. niemieckiego uczyli się uczniowie się kl. V i VI
(40 uczniów)
 do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 11,63 uczniów; najwięcej uczniów
było w klasie I – 16 uczniów, a najmniej w klasie III – 8 uczniów,
 we wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło 93 uczniów w klasach 1 – 8 szkoły
podstawowej, w tym 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
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Burmistrz przyznał stypendia za wysokie wyniki w nauce dla 19 uczniów na kwotę
1 900,00 zł.
 dowóz zorganizowano dla 14 uczniów.
 w 2019 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Podmoklach
Małych 1 676 081,10 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.
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–16, kl. II–10,kl. III – 8, kl. IV - 0, kl. V a–13, kl. Vb–14, kl.
VI –13, kl. VII– 9, kl. VIII–10.
Przedszkole
Liczba oddziałów: 2
Liczebność oddziałów: gr. młodsza (3-4 latki)-12, gr starsza – ( 5-6 latki) -18
 do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
rocznik
dzieci łącznie
dziewcząt
chłopców
wrzesień – grudzień 2019
2016
6
4
2
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2015
2014
2013

6
11
7

4
3
2

2
8
5

RAZEM:

30

13

17

 w 2019 roku gmina wydała na prowadzenie przedszkola w Podmoklach Wielkich:
229 237,00 zł.
W Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych zatrudnionych jest 29 osób, w tym 21
nauczycieli i 8 pracowników obsługi (5 etatów).
Nauczyciele w podziale na stopień awansu zawodowego: dyplomowany – 8, 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 11.803.81 zł.
Programy i konkursy:
1) Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”- 4 wyróżnienia;
2) „Myślę pozytywnie” – ogólnopolski projekt pilotażowy ;
3) Etap Szkolny Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
4) Gminny i Powiatowy Konkurs Recytatorski;
5) „Bezpiecznie na wsi”-konkurs plastyczny KRUS;
6) Program „Mleko w szkole”;
7) Program „Warzywa i Owoce w szkole”.
Projekty:
W 2019 roku zostały pozyskane następujące środki:
1. „Szkoła dla innowatora”- pozyskano 49.000,00 na aranżację przestrzeni edukacyjnej
2. Maxi Szkoła w mini wersji- Fundacja M bank – 5.000,00 zł.
3. Woda – oszczędzamy i pijemy - IKEA -4.440,00 zł.
4. Bezpiecznie i aktywnie spędzamy czas w Miasteczku Ruchu Drogowego przy Szkole
Podstawowej w Podmoklach Małych- IKEA- 3.250,00 zł.
5. "Dzielni ratownicy"- IKEA 800,00 zł.
6. Dziecięce Rady Sołeckie – FIO – 63.000,00 zł.
7. Polsko niemiecka wymiana uczniów – 14.532,00 zł
Działania profilaktyczne realizowane na rzecz wspierania rodziny w 2019r. przez Zespół
Edukacyjny w Podmoklach Małych zawarte są w dziale POMOC SPOŁECZNA Wspieranie rodziny.
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KULTURA
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście
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. 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.
1. Informacje finansowe
Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Babimoście, prowadzi księgi rachunkowe oraz
sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie
ustalenia dokumentacji oraz przyjętych zasad rachunkowości. Zgodnie z tym
zarządzeniem, rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza
roczną sprawozdawczość finansową obejmująca:
- bilans jednostki w wersji pełnej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową w wersji uproszczonej.
Część opisowa.
1. Wykonanie planu przychodów.
Gminny Ośrodek Kultury w roku 2019 osiągnął przychody w wysokości:
1 127 367,85 zł.
a. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości: 920 000,00 zł.
b. Przychody ze sprzedaży w tym wynajmu: 103 046,35 zł.
c. Z realizacji projektów: 105 721,50 zł.
d. Przychody finansowe 35,85 zł.
2. Wykonanie planu kosztów.
Plan wydatków (po zmianach) w GOK wynosi 1 077 593,05 zł.
Stan środków pieniężnych 54 424,74 zł.
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2. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy
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.
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 jest 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.
Szczegółowy wykaz z realizacji działań kulturalnych:
MIESIĄC
STYCZEŃ 2019

IMPREZY
13.01 – 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14-25.01 – Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Feriolandia”
24.01 – Konkurs Plastyczny „W krainie śniegu”
24.01- -Projekcja filmu ;Miłość bezwarunkowa „ spotkanie z
reżyserem filmu

LUTY 2019

02.02 –-Koncert noworoczny -tenorzy
08.02 – 100 lecie powstania Wlkp. -konferencja
25.02 – Gminny konkurs recytatorski
25.02-Konkurs Plastyczny na zakładkę Walentynkową
26.02-spotkanie Zaczytany Dom Kultury

MARZEC 2019

02.03 –Dzień kobiet w stylu Góralskim koncert zespołu „Góralska
Hora”
22.03 – Kabaret „Bumelant”

KWIECIEŃ 2019

05-07.04 – Polsko-Niemieckie Warsztaty Wielkanocne
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MAJ 2019

01.05 –Majówka
18.05.- II I Ogólnopolski Festiwal Tańca „Babimost Dance Show”
30.05- Prezentacje, występy na uroczyste zakończenie sekcji GOK

CZERWIEC 2019

08-09.06 – Dni Babimostu
08.06 – Koncert zespołów Szymon Chodyniecki i Michał
Wiśniewski
09.06 – Koncert zespołu Sumptuastik
25.06-28.06 – Lato z Gminnym Ośrodkiem Kultury – akcja
wakacje

LIPIEC 2019

01-05.07 – Lato z Gminnym Ośrodkiem Kultury- akcja wakacje

SIERPIEŃ 2019

14.08 – kino plenerowe
29.08 -kino sferyczne
30.08- teatr dla dzieci „Maska”
30.08 -Piknik rodzinny

WRZESIEŃ 2019

17-18.09 –Projekt Laboratorium kreatywności
20-22.09 – Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne
27.09 -Biesiada folklorystyczna

PAŹDZIERNIK
2019

05.10 – Koncert „Czesław Niemen na 2 serca”
25.10 – Spotkanie z „Parą na walizkach”
30.10- bal przebierańców Halloween”

LISTOPAD 2019

11.11 – Rocznica odzyskania Niepodległości
27.11 – Wieczór wróżb Andrzejkowych dla dzieci

GRUDZIEŃ 2019

07.12 – „Piotruś Pan”- przedstawienie teatralne z GOK
13-15.12 – Polsko-niemieckie warsztaty Bożonarodzeniowe
14.12- Jarmark Bożonarodzeniowy
17.12- Program artystyczny dla Organizacji Społecznych
29.12- Koncert Noworoczny
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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 są różnorodne formy zajęć, w tym:
zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz imprezy takie jak: Dzień Dziecka, Dzień
rodziny, Dzień Babci i Dziadka, warsztaty artystyczne. Dzieci mają możliwość
korzystania z gier i zabaw planszowych. W świetlicach odbywają się różnego rodzaju
zebrania, szkolenia rolnicze, spotkania mieszkańców, wybory, prelekcje, pokazy itp.
4. Współpraca międzynarodowa.
GOK współpracuje z partnerską gminą Neuruppin oraz Bloischdorf przy realizacji
imprez kulturalnych. W roku 2019 wspólnie zrealizowano 2 projekty współfinansowane
z Programu Interreg: „Polsko- Niemieckie Warsztaty Wielkanocne 2019”, „PolskoNiemieckie Warsztaty Artystyczne 2019”.
Szczegóły zrealizowanych projektów, współfinansowanych z EFRR w ramach
INTERREG VA w 2019 roku:
LP. Tytuł projektu, Partnerzy Termin
Miejsce
Cele, zadania, całkowita
realizacji
wartość projektu, kwota
dofinansowania
1
PolskoMiasto
01.03.20 Babimost Wspieranie nowych i
Niemieckie
Neuruppin
19Nowe
istniejących już kontaktów
Warsztaty
30.04.20 Kramsko poprzez: zapoznanie z tradycją
Wielkanocne
19
i zwyczajami świąt
2019
wielkanocnych, uczenie
dostrzegania piękna wytworów
kultury ludowej, inspirowanie
twórczości opartej na
motywach ludowych,
uwrażliwienie na potrzebę
kultywowania tradycji. Wartość
projektu: 6913,46 euro
Dofinansowanie z EFRR:
5876,44euro
z budżetu państwa: 345,68 euro

2

PolskoNiemieckie
Warsztaty

Miasto
Neuruppin

01.08.20
1930.09.20

Babimost Celem projektu jest utrwalanie,
pogłębianie i rozwój
współpracy transgranicznej
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Artystyczne
2019

19

pomiędzy partnerskimi
Gminami Babimost (Polska) i
Neuruppin (Niemcy) poprzez
wspólne uczestnictwo dzieci i
młodzieży w warsztatach
muzycznych.
Wartość projektu: 8383,73 euro
Dofinansowanie:
z EFRR: 7126,17 euro
z budżetu państwa: 419,19 euro

Ponadto w roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury pozyskał dodatkowe środki finansowe
i materialne:
1.Regionalne Centrum Kultury- projekt „Laboratorium kreatywności”-7.000 zł.
W 2019 roku złożono także wnioski na realizację trzech projektów na rok 2020. Są to:
1.Partnerskie Warsztaty Wielkanocne- Partnerskie Warsztaty Regionalne- 7472,25 euro.
2.Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne 2020 -7810,50 euro.
3.Partnerskie Warsztaty Bożonarodzeniowe- 6881,85 euro.
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.
W 2019 roku Oddział dla Dorosłych w dalszym ciągu prowadził cykliczne –comiesięczne
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, który liczy dwanaścioro stałych członków. Na
spotkaniach oprócz dyskusji na temat przeczytanej książki, miłośniczki prezentują
napisane przez siebie recenzje.
w lutym 2019 r. uczczono 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego
1918-1919. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babimoście
zorganizowały w sali bankietowej wystawę „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
ze zbiorów Izby Pamiątek Regionalnych w Babimoście oraz wyeksponowały z Muzeum
Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
wystawę pt. „Ku jedności i niepodległości-Nowe Kramsko 1919 powstańcza bitwa okiem
archeologa”, na których można było zobaczyć stare dokumenty, legitymacje, zdjęcia
uczestników Powstania Wielkopolskiego, odznaczenia, medale. Eksponowano pamiątki
zasłużonego Powstańca Wielkopolskiego Wojciecha Piweckiego. Do obchodów włączyli
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Babimoście, którzy przygotowali w holu sali
widowiskowej wystawę prac związanych z 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego,
zdjęcia dotyczące Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 udostępniła ze swoich zbiorów
Gminna Biblioteka Publiczna w Kargowej.
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Do wydarzenia włączyło się również Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 w Zielonej Górze, które zaprezentowało swoją ekspozycję pt. „Wokół
Powstania Wielkopolskiego. Z okazji 100. rocznicy ważną częścią patriotycznego
wydarzenia była konferencja dla mieszkańców miasta w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Babimoście podczas, której dr Marek Rezler historyk specjalizujący
się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku,
biograf i publicysta regionalny, wygłosił prelekcję na temat „Znaczenie Powstania
Wielkopolskiego w historii Polski”.
W lutym 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, Biblioteka
Publiczna zorganizowała spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą. Celem wizyty była
promocja drugiego tomu cyklu „Wendyjska winnica” – „Winne miasto”, kontynuacja
książki „Wendyjska winnica” – „ Cierpkie grona”.
W maju 2019 r. w ramach Tygodnia Bibliotek, a z ramienia Dyskusyjnego Klubu
Książki w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Agatą Kołakowską, wrocławianką.
We wrześniu 2019 r. w Sali Bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście,
Biblioteka Publiczna po raz drugi włączyła się do 8. Edycji Narodowego Czytania.
Wybrane fragmenty noweli Bolesława Prusa „Katarynka” przeczytali lektorzy. Spotkanie
umilił Kataryniarz Tadziu, który zaprezentował najstarszą sprawną Katarynkę w Polsce
(ma ponad 100 lat).
Akcja Noc Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” odbyła się
3 października 20019 r. w Bibliotece Publicznej. Noc Bibliotek to wielkie święto
bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do
korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury
z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów
żywej kultury i edukacji.
W listopadzie 2019 r. w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z pisarką literatury
obyczajowej Hanną Kowalewską.
W dniach 13–15 grudnia 2019 roku odbyły się Polsko-Niemieckie
Bożonarodzeniowe Warsztaty, w których uczestniczyła grupa z partnerskiego miasta
Neuruppin. W ramach projektu pod kierownictwem instruktorów z Polski i Niemiec
przeprowadzone były warsztaty wokalne, taneczne, rękodzieła artystycznego.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
W dniach 14-18 stycznia 2019r. w ramach ferii zimowych pod hasłem
„FERIOLANDIA” Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście
zorganizowały zajęcia dla 48 dzieci i młodzieży. Uczestnicy, wykorzystując dowolną
technikę, mogli wykazać się manualnie biorąc udział w warsztatach plastycznych
ph. „W krainie lodu i śniegu”. Dzieci i młodzież wzięli udział w turniejach gier
planszowych oraz w warsztatach kulinarnych. Nie zabrakło również wyprawy do Centrum
Sportu i Rekreacji „Olimpia” w Babimoście na rozgrywki sportowe - bo życie na
sportowo to życie na zdrowo. „Jak bezpiecznie spędzić ferie”- to temat spotkania
policjantów z uczestnikami ferii. Spotkanie poświęcone było między innymi zasadom
bezpiecznego spędzania zimowych ferii. Policjanci przedstawili dzieciom zasady
bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu.
Z okazji Tygodnia Bibliotek 2019 Biblioteka Publiczna w Babimoście dla swoich
najmłodszych czytelników przygotowała niecodzienny prezent w postaci zaproszenia
na spektakl teatralny promujący czytelnictwo oraz świadome korzystanie z internetu.
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Bajkę pt: „PRASTARA KSIĄŻNICA -SKARB I TAJEMNICA ...bo mądrość tkwi nie
tylko w Wi Fi” przedstawił Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. „
W czerwcu 2019 r. w „Zielonym Zakątku” przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Babimoście odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej budki czytelniczej. Książki
pochodzące z Bookcrossingu czyli nieodpłatnego przekazywania książek można
pozostawić w miejscu publicznym po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać
dalej. Budka na książki to sposób na atrakcyjnie spędzanie czasu wolnego osób w każdym
wieku. Budka czytelnicza powstała przy wsparciu finansowym IKEA Indrusty.
We wrześniu 2019 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży po raz drugi włączył się do
ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek". Akcja miała zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Począwszy od stycznia 2019 roku, z wyłączeniem lipca i sierpnia, odbywały się
comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla pięcio i sześciolatków. Również
w miesiącach nauki szkolnej, trzy razy w tygodniu, prowadzone były zajęcia języka
angielskiego dla dzieci i młodzieży FunEnglish w bibliotece. Z e-kursu korzystało
szesnaścioro dzieci.
Biblioteka Publiczna w Babimoście dzięki wsparciu finansowemu zakładu TFP
oraz Nadleśnictwa Babimost zakupiła dwa tablety, dodatkowy zasilacz i silnik oraz
zestaw bazowy z oprogramowaniem LEGO WeDo 2.0. Zestaw został zaprojektowany dla
dzieci i pomaga w rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw
inżynierii i programowania (kodowania). W związku z tym Biblioteka Publiczna
w Babimoście od miesiąca listopada 2019 roku rozpoczęła zajęcia z robotyki
przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na zajęcia, które odbywają się raz
w tygodniu, uczęszcza dziesięcioro dzieci.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży zorganizował dwa konkursy dla swoich młodszych
i starszych czytelników: Konkurs walentynkowy „Najciekawsza Kartka Walentynkowa”
oraz konkurs na „Bombkę św. Mikołaja”.
Filia Biblioteczna w Nowym Kramsku prowadzi cykl spotkań odbywających się
w przedszkolu w Nowym Kramsku oraz w Starym Kramsku: „Czytanie na dywanie” - jest
to comiesięczne spotkanie dla dzieci w wieku od 3-4 lat, w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki. Ponadto w szkole w Nowym Kramsku wspólnie z Młodzieżowy Ośrodkiem
Wychowawczym w Babimoście prowadzi zajęcia dla klas I-III ph. „Spotkanie z książką”.
Filia również w tym roku przeprowadziła lekcję biblioteczną dla przedszkolaków ze
Starego i Nowego Kramska, która miała im przybliżyć zasady obowiązujące w bibliotece
oraz prace bibliotekarza. Filia wzięła udział w projekcie „Mała książka, Wielki
Człowiek”. Z okazji Dnia Wiosny odbyła się również Parada Postaci z Bajek, połączona
z Pasowaniem na Czytelnika. Podczas wakacji filia włączyła się w półkolonie
organizowane przez bibliotekę główną. Zorganizowała zajęcia dla dzieci z przedszkola
z okazji Dnia Misia, Dnia Kredki oraz Dnia Jeża.
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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.
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
z 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 2019r:
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;
3. GP Babimostu w kręgle liga międzyzakładowa w kręgle;
4. GP Babimostu w tenisie stołowym;
5. XII edycja Babimojskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2018/19 oraz XIII edycja
Babimojskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2019/20;
6. Puchar Dolnego Śląska w badmintonie;
7. XXVII Międzynarodowy otwarty turniej badmintona Babimost Open;
8. Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Mężczyzn w unihokeju;
9. Eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
w tenisie stołowym;
10. Finały wojewódzkie LOM w Drużynowych Biegach Przełajowych dziewcząt i
chłopców;
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11. Mistrzostwa Polski Juniorów w unihokeju;
12. III OFT Babimost Dance Show – współudział;
13. II Dni Otwarte Centrum Sportu i Rekreacji;
14. Współudział w organizacji Dni Babimostu ( m.in. pokaz akrobatyczny UKS Olimp,
turniej piłki nożnej dla dzieci lat 8-12, rodzinne gry i zabawy z piłką IV Bieg
Przedszkolaka);
15. KURS UEFA A;
16. Mobilna Akademia Młodych Orłów PZPN;
17. Otwarte Mistrzostwa Leśników Zielonogórskich o Puchar Dyrektora RDLP
w Zielonej Górze w piłce nożnej ,,Z lasu na stadion”;
18. XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich – piłka nożna chłopców
U-14;
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 Olimpii z socjoterapią (styczeń);
2. Sportowe wakacje z socjoterapią (lipiec/sierpień).
IV. Zgrupowania i szkolenia:
1. Zgrupowanie piłki nożnej kobiet z klubu sportowego FSV Gablenz 96 e.v;
2. Zgrupowanie kadry Narodowej seniorów w unihokeju;
3. Realizacja projektu pt. ,,Polsko-niemieckie warsztaty akrobatyczno-gimnastyczne”;
4. Zgrupowanie piłki ręcznej chłopców i dziewcząt (m.in. kadry wojewódzkiej chłopców
i dziewcząt);
5. Zgrupowanie sportowe lubuskiej kadry wojewódzkiej kobiet – piłka nożna kat.
wiekowa U-14, U-16;
6. Akademicka kadra Polski w unihokeju;
7. Letnie zgrupowania piłki nożnej Warta Gorzów;
8. Szkolenia UEFA ( z wykorzystaniem boisk trawiastych, sali konferencyjnej i hali) – 4
razy;
9. Zgrupowanie kadry reprezentacji kobiet w unihokeju seniorki;
10. Zgrupowanie sportowe UKS Łodź 41 – akrobatyka artystyczna;
11. Konsultacje Kadry Województwa Lubuskiego ZPN w piłce Nożnej;
12. Szkolenie PZPN – Mobilna Akademia Młodych Orłów;
13. Zgrupowanie sportowe piłki nożnej dziewcząt Kadra Wojewódzka U-14.
V. Prowadzone były regularne zajęcia:
 piłka nożna w wieku 4-7 lat;
 piłka nożna w wieku 7-12 lat GKS Olimpia;
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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”.

W ramach współpracy z Euroregionem Sprewa – Nysa – Bóbr pozyskano środki
finansowe na projekt pt: Polsko-niemieckie warsztaty akrobatyczno-gimnastyczne
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 gminie działają cztery stowarzyszenia prowadzące działalność sportową:
1) Ludowy Klub Sportowy „Klon” w Babimoście,
2) Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Podmokle,
3) Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” Nowe Kramsko,
4) Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Podmoklach Wielkich,
5) 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” Podmokle Małe, 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.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w zakładzie zatrudnionych było 20 osób na 18,5 etatach.
Główną działalność zakładu stanowi zgodnie z numerem PKD: 3600Z- pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody. Pozostała działalność:
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 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;
 gospodarka odpadami oraz utrzymanie PSZOK;
 oczyszczanie miasta i wsi;
 utrzymanie zieleni;
 zakład gospodarki komunalnej- obsługa administracyjna zakładu i ludności.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:
Na terenie gminy funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody: w Babimoście i Kolesinie.
Ilość podmiotów zaopatrywanych w wodę na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1.326.
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 1.299.
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).
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Jakość ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnię ścieków w Babimoście odpowiada
wszelkim wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 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.2019.1311). W 2019 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.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście zarządza lokalami mieszkalnymi
wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.
Na dzień 31.12.2019 r. Zakład zarządzał 21 lokalami na terenie wiejskim o łącznej
powierzchni 1351,71m2 oraz 69 o łącznej powierzchni 3381,52m2.
W zakresie gospodarki odpadami i utrzymania PSZOK:
Odbiorcą odpadów komunalnych w 2019 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.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 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
były zbierane i odbierane w sposób zmieszany. Od 01.04.2019 r. stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła i wynosiła 13,00 zł miesięcznie od
osoby, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny, natomiast 17,00 zł
miesięcznie od osoby, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób zmieszany.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego
domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny
wynosiła 230,00 zł, natomiast w sytuacji, gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób
zmieszany 260,00 zł.
Na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu
na dzień 31.12.2019 r. wynosiła: 5351 osób, w tym: miasto: 3366, wioski: 1985.
W roku 2019 z terenu Gminy Babimost łączna masa odebranych i zebranych
odpadów komunalnych na podstawie Kart Przekazania Odpadów wynosiła 1492,102 Mg.
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul.
Kargowskiej w Babimoście (przy oczyszczalni ścieków) prowadzony przez Zakład Usług
Komunalnych w Babimoście. Do PSZOK-u, wszyscy mieszkańcy gminy, poza
systematycznym odbiorem z posesji, mogą 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 bioodpady. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
przyjmowane są po każdorazowym okazaniu dokumentu tożsamości. Na teren PSZOK-u
nie są przyjmowane pozostałości po sortowaniu, odpady zmieszane, zimny popiół, odpady
przemysłowe oraz z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2019 r. powinno wpłynąć
1 109 014,97zł. Do dnia 31.12.2019 r. wpłynęło 988 113,71zł, w tym nadpłaty na 2020
rok 19 710,07zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły: 140 611,33zł, w tym
zaległości 77 351,53zł.
W 2019 roku poniesiono głównie następujące koszty odbioru odpadów:
 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost – 841 991,20zł,
 zbiórka i odbiór przeterminowanych leków – 2 116,80 zł,
 obsługa i utrzymanie PSZOK-u – 45 690,00zł,
 koszt obsługi systemu – 91 328,12zł.
W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
Rada Miejska w Babimoście corocznie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Babimost.
W 2019 r. na bezdomne zwierzęta Gmina Babimost poniosła następujące koszty:
- schronisko 15 360,96zł,
- weterynarz 3 040,00zł,
- zakup karmy 1 909,74zł.
Łączny koszt wyniósł 20 310,70zł.
W 2019 r. odłowiono trzy psy, które trafiły do schroniska w Jędrzejewie. Na dzień
31.12.2019 r. w schronisku przebywały 3 psy z terenu Gminy Babimost.
Wydano 12 skierowań na zabiegi weterynaryjne dla kotów, w tym:
- sterylizacja – 10 kotów,
- kastracja - 6 kotów,
- leczenie – 7 kotów,
-uśpienie ślepego miotu – 2.
Ponadto wpłynęło 11 wniosków od społecznych opiekunów zwierząt o zakup karmy. Na
dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 6 społecznych opiekunów zwierząt.
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Zakład gospodarki komunalnej:
Wykonany budżet zakładu po stronie dochodów wyniósł – 2 896 822,52 zł. Na
ww. kwotę składały się dochody z czterech działów:
- dostarczanie wody na kwotę 941 089,31zł,
- gospodarki mieszkaniowej na kwotę 236 694,46zł,
- gospodarki ściekowej – 1 349 901,66zł,
- gospodarki odpadami – 369 137,09zł.
Wykonany budżet zakładu po stronie wydatków wyniósł 2 608 848,48zł. Zakład
Usług Komunalnych w zakresie:
- dostarczania wody – 464 565,09zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 297 421,25zł,
- gospodarki ściekowej – 724 479,54zł,
- gospodarki odpadami – 99 850,87zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 539 645,39zł,
- utrzymanie zieleni – 40 877,51zł,
- wydatki zakładu gospodarki komunalnej – 442 008,83zł.
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