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Wstęp do Raportu o stanie Gminy Babimost za 2020 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 2020, w informacji o stanie mienia Gminy Babimost za rok 2020 bądź też
w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za 2020 rok.
Raport o stanie Gminy Babimost za 2020 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 2020
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 2020.
Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2020 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 IX/89/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i 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/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 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 uchwałą 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
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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.
− Uchwała Nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Babimost.
− Uchwała Nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020r. w
sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia „Lokalnego programu rewitalizacji
Gminy Babimost na lata 2020-2023”.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W Gminie Babimost w 2020 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,
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.
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Stan zatrudnienia w urzędzie na dzień 01.01.2020 r. wynosił: 29 osób, natomiast
w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 27,40. Natomiast na dzień 31.12.2020 r. urząd
zatrudniał 30 osób i 28,14 w przeliczeniu na pełne etaty. W urzędzie funkcjonują
samodzielne komórki organizacyjne, w tym 6 osób na stanowisku kierowniczym, 21, osób
na stanowisku urzędniczym, 2 osoby na stanowisku pomocniczym i obsługi oraz 1 osoba
interwencyjna.
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,
− 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.
Na podstawie przepisów ustawy, rozporządzeń Rady Ministrów oraz zarządzeń Wojewody
Lubuskiego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, na terenie
Gminy Babimost zostały wprowadzone czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych
instytucji lub zakładów pracy oraz czasowe ograniczenie określonych zakresów
działalności przedsiębiorców w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W związku z powyższym w gminie i w urzędzie podjęto szereg następujących działań:
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Babimoście umieszczono materiały
informacyjne dotyczące KORONAWIRUSA i wskazówek dotyczących zasad
postępowania w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Na telebimach
(ustawionych na terenie Babimostu) umieszczono informację na temat sposobu
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postępowania w przypadku zauważenia u siebie objawów zakażenia koronawirusem oraz
umieszczono apel o pozostanie w domach.
Gmina Babimost zakupiła i nieodpłatnie przekazała maseczki ochronne dla: szpitali
w Zielonej Górze (1.000 szt.), w Sulechowie (1.000 szt.), w Świebodzinie (2 x 500 szt.)
i w Wolsztynie (1.000 szt.), Urzędu Pracy w Zielonej Górze (500 szt.), sklepu Delikatesy
Centrum w Babimoście (200 szt.). Przeprowadzona została akcja przekazywania maseczek
dla seniorów. Gmina Babimost zaopatrzyła również w kombinezony, fartuchy i maseczki
ochronne miejscowe placówki służby zdrowia oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w Babimoście.
Do walki z koronawirusem włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy
Babimost. Jednostki OSP Nowe Kramsko i Babimost za pośrednictwem megafonów
zamontowanych na pojazdach, informowały mieszkańców gminy o wprowadzonych
ograniczeniach oraz zwracały się z apelem o pozostanie w domach. Jednostka OSP
w Nowym Kramsku brała udział w programie organizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego w zakresie dostarczania dla seniorów z terenu gminy paczek
żywnościowych. Na powyższy cel Urząd Marszałkowski przeznaczył 10.000 zł.
Urząd Miejski w Babimoście od dnia 16.03.2020 obsługiwał interesantów w ograniczonym
zakresie. Z dniem 25 maja 2020 r. została przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na
wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Ze
względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek
możliwy był po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci
zobowiązani byli do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa
w miejscu publicznym. Obowiązkowa była również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów
telefonów i adresów e-mail, pod którymi można było umawiać się na wizyty w urzędzie
dostępny był przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.
Mimo wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów, urząd zachęcał mieszkańców
gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania
z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP
czy poczta tradycyjna. Nadal można było umieszczać pisma/wnioski w skrzynce pocztowej
zamontowanej przed budynkiem urzędu.
Od miesiąca listopada 2020 roku, ze względu na dużą ilość zakażonych w urzędzie
i w gminie, ponownie wprowadzono ograniczenia w obsłudze interesantów. Praca
realizowana była w systemie zdalnym, co drugi dzień zapewniając w każdym dniu
roboczym pracę połowy liczby pracowników.
Na walkę z koronawirusem Urząd Miejski w Babimoście wydatkował w 2020 roku ponad
100.000 zł., w tym na przygotowanie i wyposażenie miejsc kwarantanny, m.in. zakupiono
25 łóżek, 25 śpiworów, 100 sztuk pościeli jednorazowych, środki ochrony osobistej, sprzęt
i środki do dezynfekcji.
Gmina Babimost przygotowała 40 miejsc kwarantanny zbiorowej. W miejscu kwarantanny
zbiorowej przebywały 2 osoby, w tym jedna spoza gminy.
Rok 2020 był rokiem trudnym dla urzędu pod hasłem walki z pandemią. W urzędzie
kilkadziesiąt razy spotykał się trzyosobowy skład Gminnego Zespołu ds. Zarządzania
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Kryzysowego, gdzie niejednokrotnie podejmowane były trudne decyzje. Odwołano
zaplanowane gminne imprezy sportowe i kulturalne, które powodowałyby przemieszczanie
się dużej ilości osób. W podejmowaniu decyzji kierowano się wydanymi rekomendacjami
ze strony Wojewody Lubuskiego oraz służb sanitarnych. Zostały opracowane procedury na
wypadek pojawienia się ognisk zapalnych i wzmożonych zakażeń związanych
z koronawirusem na terenie gminy. Niejednokrotnie spotkania członków Gminnego
Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego trwały do późnych godzin wieczornych.
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 2020 zakładał wpływy w kwocie 43 047 354,04zł oraz wydatki
w kwocie 38 932 730,04zł.
Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 38 396 164,84zł. tj. w kwocie niższej od
wstępnie planowanych wpływów.
Na poziom wykonania planu dochodów ogółem znaczący wpływ miały dochody
majątkowe ,które zostały zrealizowana w wysokości 73,82% do planu dochodów
majątkowych.
Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 32 872 542,50zł tj. w kwocie niższej od
wstępnie planowanych wydatków.
Realizacja budżetu wymagała wprowadzenia przez radę 5 zmian w celu urealnienia
wielkości dochodów . wydatków oraz przychodów. Planowane przychody na początek
roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1 690 000zł. Faktycznie wykonane to kwota
190 000zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.
Dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2.191,20 zł.
Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 5 523 622,34zł., która przeznaczona została
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych ujęto w dziale INWESTYCJE.
1 stycznia 2020 r. funkcjonowało w gminie około 33 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 zadań publicznych, jednakże ze względu na pandemię część
organizacji, pomimo uzyskania dotacji zrezygnowała z realizacji zadań a niektóre
wykorzystały dotację częściowo. Dotacja obejmowała następujące zadania:
1. W zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki
i integracji społecznej
1) Towarzystwu Miłośników Ziemi Babimojskiej w Babimoście
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2)

3)

4)

5)

6)

− 3.500 zł na realizację zadania „Podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrony dóbr
kultury i tradycji”.
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”. W związku z podpisanym
aneksem zmniejszono kwotę dotacji do kwoty 2.000 zł. Wykorzystano kwotę 1254
zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 746 zł została zwrócona na konto Gminy.
Stowarzyszeniu „Lepsza Przyszłość” w Babimoście
− 2.500 zł na realizację zadania „Organizowanie imprez kultywujących tradycje
regionalne”. Podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem
stron.
Babimojskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku
− 2.500 zł na realizację zadania „Działania kulturalno – edukacyjne osób w starszym
wieku”. Podpisana porozumienie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.
Stowarzyszeniu Kulturalno – Edukacyjnemu „Cyga”
− 2.500 zł na realizację zadania „Ocalenie od zapomnienia dawnych tradycji,
zwyczajów i obyczajów łączących pokolenia”. Podpisano porozumienie
o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.
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”. Podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy
za porozumieniem stron.

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Klon” w Babimoście
− 27.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu w tym głównie piłki
nożnej dla młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Babimost”. Wykorzystano kwotę
24.715,07 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2.284,93 zł została zwrócona
na konto Gminy.
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 szkół podstawowych
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

− 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 5.659,06
zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1.340,94 zł została zwrócona na konto
Gminy.
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”. Podpisano
porozumienie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.
Ponadto ogłoszono otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów
współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu
co najmniej wojewódzkim, w ramach których w okresie do 31 grudnia 2020 r. nastąpiła
realizacja zadań publicznych Gminy Babimost.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 222 000,00 zł
Na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń
Rolniczych w Podmoklach Małych” ofertę złożyło Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”.

MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 112 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 6 117 osób, w tym 5 983 osoby
zamieszkiwały na pobyt stały i 134 osoby na pobyt czasowy, w tym 3 110 kobiet
i 3 007 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 511,
a liczba mieszkańców 626,
− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1 762,
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64 lat) wynosiła 1 918,
− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 837, a liczba mieszkańców
463.
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W 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 3 816 osób, a na terenach wiejskich 2 301 osób.
W podziale na poszczególne miejscowości liczba mieszkańców wynosiła:

miejscowość
BABIMOST
JANOWIEC
KOLESIN
KULIGOWO
LASKI
LASKI
DOLNE
LEŚNIKI
NOWE
KRAMSKO
PODMOKLE
MAŁE
PODMOKLE
WIELKIE
STARE
KRAMSKO
ZDZISŁAW
Razem

wiek
produkcyjny
kobiety mężczyźni ogółem
1092
1189
2281
12
12
24
68
63
131
3
2
5
17
25
42

pobyt
stały

pobyt
czasowy

ogółem

3713
40
213
7
87

103
3
1
0
1

3816
43
214
7
88

1953
23
113
4
41

1863
20
101
3
47

25

0

25

15

10

3

2

5

10

7

17

2

1

3

11

0

11

4

7

0

0

0

2

6

8

2

1

3

790

14

804

407

397

57

79

136

241

257

498

109

61

170

485

3

488

240

248

62

67

129

131

151

282

47

30

77

256

5

261

124

137

22

26

48

75

100

175

27

11

38

280

4

284

148

136

24

31

55

86

82

168

38

23

61

76
5983

0
134

76
6117

38
3110

38
3007

9
511

12
626

21
1137

25
1762

24
1918

49
3680

4
837

2
463

6
1300

kobiety

mężczyźni

przedprodukcyjny
kobiety mężczyźni ogółem
305
375
680
6
4
10
13
19
32
0
0
0
10
11
21

kobiety
556
5
32
1
14

poprodukcyjny
mężczyźni ogółem
299
855
4
9
19
51
1
2
11
25

W 2020 r. narodziło się w gminie 61 dzieci, w tym 33 dziewczynki i 28 chłopców,
a zmarło 85 osób, w tym 41 kobiet i 44 mężczyzn. W porównaniu do 2019 r. wzrost
procentowy zgonów wyniósł 62%, na co niewątpliwie miaął wpływ pandemia związana z
koronawirusem.
Wobec powyższego przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł -24.
W 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Babimoście sporządzono 61 aktów małżeństwa:
w tym było 31 ślubów konkordatowych, 29 cywilnych (11 poza Urzędem Stanu Cywilnego,
18 w Urzędzie Stanu Cywilnego) oraz 1 transkrypcja. Z tego zarejestrowano 33 małżeństwa
mieszkańców Gminy Babimost, natomiast spoza gminy 28 małżeństw.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gmina Babimost na dzień 31 grudnia 2020 r. była właścicielem 70 budynków
komunalnych, w tym 16 mieszkalnych, w których jest 89 mieszkań o ogólnej pow.
użytkowej 4 444,90 m2.
Wykaz budynków komunalnych przedstawia poniższa tabela:
Miejscowość

Ogółem

Mieszkalnych

Babimost
Nowe Kramsko
Stare Kramsko
Kolesin

34
13
5
6

11
2
0
0

Liczba
mieszkań
69
8
2
1

Pow. użytkowa
mieszkań w m2
3 341,77
558,27
117,72
58,70
10

Podmokle Małe
Podmokle Wielkie
Zdzisław
Laski
Ogółem

7
3
0
2
70

1
2
0
0
16

7
2
0
0
89

433,80
134,64
0
0
4 444,90

Liczba mieszkań w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmianie, z uwagi na wyburzenie
jednego budynku mieszkalnego w Podmoklach Wielkich, w którym znajdowały się dwa
mieszkania. Ponadto dokonano remontu w lokalu mieszczącym się w Podmoklach Małych
81, skutkiem którego powstały dwa nowe mieszkania.
W 2020 r. dokonano remontu budynków i mieszkań, znajdujących się w Babimoście,
Podmoklach Małych, Starym Kramsku i w Podmoklach Wielkich:
−
−
−

remont kapitalny mieszkania przy ul. Gagarina 1/10,
remont kapitalny mieszkania przy ul. Konstytucji 3 Maja 3/2,
remont budynku i podział mieszkania na lokale socjalne w Podmoklach Małych 81/1,
81/2,
− remonty pieców – Rynek 1/3,
− bieżące remonty zasobu mieszkaniowego (podłogi, okna, instalacje sanitarne
i elektryczne),
− wymiana instalacji wodociągowej w budynku – 3 lokale,
− wymiana instalacji gazowej w budynku – 2 lokale,
− doprowadzenie ciepłej wody w budynkach - nie dotyczy,
− wymiana ogrzewania piecowego na CO gazowe w mieszkaniach – 2 lokale,
− budynki przyłączono do sieci energetycznej – 1 budynek,
− dokonano ocieplenia budynków – nie dotyczy,
Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 3,37% mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet,
na dzień 31 grudnia 2020 r. odsetek ten nie zmienił się.
Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 29 rodzin, zaś pod koniec
2020 r. było to 31 rodzin. Na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego
zarejestrowanych na dzień 1 stycznia 2020 r. było 8 osób. W ciągu roku dopisano dwie
nowe osoby. Gmina do swojej dyspozycji ma lokale komunalne uzyskane z ruchu ludności
i dlatego tez nie może zabezpieczyć lokalu dla każdej potrzebującej osoby oraz lokale
socjalne (na dzień 31 grudnia 2020 r. – 3 lokale).
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dodatku
burmistrz, w drodze decyzji.
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek spełnia kryteria ustawy – to organ wydaje decyzję
administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin na łączną kwotę 14.573,06 zł.
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2. Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają także prawo do przyznania dodatku
energetycznego.
W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęły
3 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. W ramach złożonych wniosków
realizowana była wypłata świadczenia.
W 2020 r. Gmina Babimost dokonała wypłaty dodatków energetycznych w kwocie ogółem
378,81 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 38,94 km, głównie
o nawierzchni asfaltowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Gmina Babimost już po raz dziewiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających
azbest. W 2020 r. zadanie finansowane było w ramach Programu priorytetowego
NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających
azbest.
Zadaniem objęto:
− demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek i transport
falistych płyt azbestowo – cementowych z 3 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 10 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.
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W wyniku realizacji zadania, które zostało przeprowadzone na terenie Gminy Babimost
unieszkodliwiono w 2020 odpady zawierające azbest w ilości 1903,47 m2, tj. 32,24 Mg.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 22 580,29 zł. Całkowite usunięcie azbestu z
terenu Gminy Babimost winno być wykonane do końca 2032 roku zgodnie
z przepisami ustawy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. z terenu gminy od 2012 r. usunięto
46.398,02 m2 tj. 610,824 Mg azbestu. Zgodnie z inwentaryzacją na terenie Gminy
Babimost do usunięcia pozostało 102.163,01 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)
2)
3)
4)

ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie elektryczne,
pompy ciepła,
automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym tzw. peletem,
nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych,
spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją
zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które
uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą,
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.
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:
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− 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 2020 roku do tut. urzędu wpłynęło 20 wniosków o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza, z czego
podpisano 18 umów na udzielenie dotacji. Rozliczonych zostało 18 umów na kwotę
55 850,00 zł.
Dotacje celowe z budżetu Gminy Babimost na wymianę istniejących źródeł ciepła
opartych na nieekologicznym paliwie stałym udzielane będą w kolejnych latach.
Odnawialne źródła energii – dotacja na zakup i montaż kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Babimost.
Rada Miejska w Babimoście dnia 13 lutego 2012 roku podjęła Uchwałę
Nr XVII/83/12 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem urządzeń
wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy
Babimost.
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.
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W 2020 roku do tut. urzędu wpłynęły 2 wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków
budżetu gminy na dofinansowanie zadania służące poprawie jakości powietrza. Podpisano
2 umowy na kwotę 3000,00 zł ( po 1500,00 zł na każdy 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 2020 nie złożono żadnego wniosku.
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 2020 roku na terenie Gminy Babimost wpłynęło 25 wniosków o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Spośród złożonych wniosków 21 decyzji zostało
wydanych. Wniosków o wydanie decyzji związanych z budową elektrowni
fotowoltaicznych wpłynęło 20 . Spośród złożonych pism, wydanych zostało 18 decyzji
środowiskowych ze zgodą na realizację przedsięwzięć o łącznej mocy do 95,48 MW, które
obejmowały powierzchnię 100,43 ha.
INWESTYCJE
W roku 2020 Gmina Babimost realizowała następujące inwestycje:
1. Zakończono prace związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku Stare Kramsko –
Wojnowo do granicy gminy z Gminą Kargowa o łącznej długość ścieżki 2.419 m i 1szt.
stannicą rowerową. Wartość tego zakresu zamknęła się kwotą 1.832.583,41 zł brutto.
Ścieżki rowerowe realizowane były w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ścieżek
Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” z programu RPO-Lubuskie
2020 w formule zaprojektuj i wybuduj.
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W ramach ww. projektu na terenie Gminy Babimost zostało zbudowane 9,23 km ścieżek
rowerowych.
2. Wykonano rozbudowę i przebudowę remizy OSP w Podmoklach Małych o garaż wraz
z częścią sanitarną o łącznej powierzchni 87,81m2. Koszt realizacji zadania wyniósł kwotę
309.780,51zł brutto. Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Zielonej Góry w kwocie
50.000,00zł oraz 2.000,00zł z Nadleśnictwa Wymiarki, reszta kwoty pochodziła z budżetu
Gminy Babimost.
3. W 2020r. dokonano zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla OSP w Podmoklach Małych za kwotę 789.906,00zł brutto.
Na ww. zadanie składają się środki: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 210.000,00zł, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 250.000,00zł i Gminy Babimost w kwocie
329.906,00zł.
4. Wykonano rozbiórkę budynku przy ul. M. J. Piłsudskiego 2.
W pierwszym etapie rozebrano pokrycie dachu oraz konstrukcję drewnianą dachu, a także
szczyty budynku za łączną kwotę 15.012,00zł brutto.
W drugim etapie wykonano całościową rozbiórkę łącznie z fundamentami za kwotę
29.520,00zł brutto.
5. Zrealizowano przebudowę ul. Łąkowej w Babimoście tj. wykonano 412m2 drogi z kostki
brukowej, pobocza w ilości 116m2 utwardzono tłuczniem kamiennym. Zadanie wykonano
za kwotę 99.343,77zł brutto.
Na odcinku przebudowywanej drogi wykonano również kanalizację deszczową za kwotę
33.380,00zl brutto.
6. Wykonano przebudowę ulicy Akacjowej w Babimoście za kwotę 121.658,58zł brutto.
W ramach zadania wykonano przebudowę 440m2 drogi, która obecnie ma nawierzchnię
asfaltową obustronnie zakończoną krawężnikiem. Z jednej strony drogi został wykonany
chodnik z kostki brukowej o szerokości 2m.
7. Wykonano kablową linię energetyczną o długości 480m zasilającą przepompownię
ścieków zlokalizowaną na terenie położonym przy lotnisku. Koszt zadania to 22.755,00zł
brutto.
8. W ramach oszczędności poprzetargowych w projekcie pn.: ”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” realizowanego
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w ramach programu RPO-Lubuskie 2020 przeprowadzono postępowanie na dostawę
200szt. wodomierzy radiowych.
Koszt realizacji zadania to kwota 73.308,00zł brutto.
9. Wykonano ścieżkę rowerową za rondem w kierunku na Wolsztyn do drogi na Nową Wieś
Zbąską o nawierzchni asfaltowej obustronnie zamkniętej obrzeżem za kwotę 63.014,13zł
brutto.
10. Wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 304 w kierunku na
Zbąszynek o nawierzchni asfaltowej obustronnie zamkniętej obrzeżem na długości 90m
i szerokości 2,50m za kwotę 40.850,63zł brutto.
Ww. ścieżka realizowana była w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ścieżek
Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” z programu RPO-Lubuskie
2020 w formule zaprojektuj i wybuduj.
11. Zakończono budowę 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,6kW każda - jedna na
stacji uzdatniania wody oraz dwie na oczyszczalni ścieków za łączna kwotę
568.260,00zł brutto.
Energia elektryczna produkowana przez instalacje będzie wykorzystywana na własne
potrzeby obiektów, a ewentualne nadwyżki wprowadzane będą do sieci elektrycznej.
Zadanie było realizowane w ramach projektu pt. „Budowa nowych źródeł wytwórczych,
wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na
obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w
Babimoście”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020 w kwocie 415.931,34zł.
12. Na ulicy Sportowej wykonano pierwszy etap przebudowy chodników. Wykonano
chodnik z lewej strony na całej długości od ulicy Kargowskiej do wjazdu na teren byłego
ośrodka sportu. Chodnik wykonano z kostki brukowej grafitowej i szarej o łącznej
powierzchni 340m2. Przełożono krawężnik granitowy oraz dołożono obrzeże, które
oddziela kostkę od pasa zieleni. Zadanie wykonano za kwotę 100.000zł brutto.

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 31.12.2020 r. było 260
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 obrazuje wykres poniżej.

17

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą wg sekcji PKD
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Sekcje PKD:
A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
B. Górnictwo i wydobywanie.
C. Przetwórstwo przemysłowe.
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją.
F. Budownictwo.
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.
H. Transport i gospodarka magazynowa.
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
J. Informacja i komunikacja.
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.
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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 2020 r. prowadziła
działania mające na celu rozwój miejscowych firm i powstanie nowych zakładów pracy.
W związku z pandemią i ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Burmistrz przedłożył Radzie w maju dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczył zwolnienia
od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienia dotyczyły podatku od nieruchomości
należnego za okres kwiecień i maj 2020 roku i dotyczyły grup przedsiębiorców których
dotyczyło czasowe ograniczenie prowadzenia działalności, związane ze skutkami epidemii
COVID-19 oraz którzy nie posiadali zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
Z pomocy tej skorzystało 8 przedsiębiorców. Kolejny projekt dotyczył odstąpienia od
dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Babimost
lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19. Odstąpienie od dochodzenia należności, dotyczyło
należności, których termin zapłaty przypadał w miesiącach kwiecień i maj 2020 r. Z tej
pomocy skorzystały 4 podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
W myśl art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi rada gminy w drodze uchwały określiła na terenie Gminy Babimost
następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%
zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu.
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%
zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu.
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Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia
2020 r. przedstawiała się następująco:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 15,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 15,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 14
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) – 6,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 5.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. łącznie 24 placówki posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020 r. - 23 placówki, w tym: 15 przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, a 8 placówek przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.
W ubiegłym roku zostały wygaszone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych trzech
placów, na miejsce których powstały w ciągu roku nowe.
Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 do
budżetu gminy wpłynęła łączna kwota 125.763,06 zł.
Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
w 2020 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 226 ha, co stanowi 2,45 % pow. całej
gminy, z tego plany obejmują 1,5% terenów wiejskich oraz 0,955% terenów miasta.
W 2020 roku Burmistrz Babimostu wydał 67 decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Decyzje te obejmowały lokalizację zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej wraz z infrastrukturą oraz tereny działalności usługowej. Znacząco wzrosła
ilość wydanych decyzji dotyczących lokalizacji farm fotowoltaicznych, które są
lokalizowane głównie w obrębach Nowe Kramsko, Podmokle Wielkie i Podmokle Małe.
Tereny inwestycyjne objęte planami zagospodarowania przestrzennego obejmowały
zabudowę mieszkalną oraz usługową. W tym samym okresie wydane zostały 22 decyzje
inwestycji celu publicznego, które były związane z budową infrastruktury technicznej
i społecznej.
W dniu 1 października 2020 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XVI/145/20 uchwaliła miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmujący tereny położone
w obrębie Podmokle Wielkie.
W dniu 30 października 2020 r. Rada Miejska w Babimoście Uchwałą Nr XVII/154/20
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmujący
tereny położone w obrębach: Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, miasto Babimost i Nowe
Kramsko, także na tej sesji Rada Miejska Uchwałą Nr XVII/155/20 uchwaliła zmiany
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmujące tereny
położone w obrębach: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle Wielkie,
Podmokle Małe i miasto Babimost.
W dniu 9 grudnia 2020 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmujący
tereny położone w obrębie Nowe Kramsko, który lokalizuje zabudowę usługową,
produkcyjną i magazynową na ternach przyległych do drogi wojewódzkiej od ronda
w kierunku Kargowej.
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 01.01.2020 Gmina Babimost była właścicielem 350,4164 ha gruntów, w tym
użytkowanie wieczyste – 1,6216 ha gruntów a 13,1648 ha - trwały zarząd. Na koniec
grudnia Gmina Babimost była właścicielem 353,2899 ha gruntów w tym: 1,5734 ha użytkowanie wieczyste, a 13,1648 ha - trwały zarząd. Na zmianę powierzchni gruntów
stanowiących własność gminy wpływ miał obrót nieruchomościami, w szczególności
nabycie nieruchomości gruntowych pod ścieżki rowerowe, drogi publiczne. Sprzedaż
nieruchomości przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego czy zmiana
powierzchni niektórych nieruchomości na skutek nowych pomiarów geodezyjnych. .
Szczegółowe dane o mieniu gminy zawarte są w Informacji o stanie mienia Gminy
Babimost za rok 2020, która stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2020.
Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów – w hektarach
na dzień 31 grudnia 2020 r.
Ogółem

9 227 ha

365 ha

grunty orne

3 927 ha

110 ha

472 ha

58 ha

użytki zielone
lasy

3 561 ha

pozostałe

1 317 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 41 rowów o łącznej długości 23 291 mb.
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Na terenie gminy objętej działalnością GSW zaewidencjonowanych jest 35 rowów o łącznej
długości 19 191 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. 2 060 mb.
7. Stare Kramsko - 6 rowów o łącznej długości 4 100 mb.
Rowy w Starym Kramsku nie są objęte działalnością Gminnej Spółki Wodnej
w Babimoście.
Konserwacja rowów gminnych wykonywana jest wg potrzeb oraz posiadanych środków
w przedziale czasowym od jednego do czterech lat.
W roku sprawozdawczym 2020 wykonano bieżącą konserwację urządzeń wodnych w m.
Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Babimost w rozmiarze 8 253 mb, wydatkując
47 994,33 zł.
Wykonane prace obejmowały:
− konserwacja ręczna kinety dna rowu z użyciem łopaty o zamuleniu do 10 cm – 2 510
mb,
− konserwacja mechaniczna dna rowu z użyciem koparki o zamuleniu od 10 do 30 cm –
967 mb,
− wycinka odrostów i zakrzaczeń na całej szer. skarp o średnim zagęszczeniu – 0,37 ha,
− dwustronne wykoszenie roślinności ze skarp – 7 003 mb,
− oczyszczenie i odmulenie przepustów Ø 60, Ø 80, Ø 100 o zamuleniu do 1/3 – 416 mb
− wydobycie z kinety dna rowu poprzez hakowanie roślin korzeniących się przy
zarośnięciu do 30% - 3 526 mb,
− zrębkowanie usuniętych ze skarp rowów odrostów i gałęzi tylko w obrębie pasów
drogowych dróg gruntowych gminnych, stanowiących dojazd do pół – 2 750,00 zł.
W Gminie Babimost prowadzona jest polityka nasadzeń zastępczych drzew, w zamian za
wydanie w 2020 r. zezwolenia na usunięcie drzew. Drzewa na które zostało wydane
zezwolenie na usunięcie były w złym stanie zdrowotnym głównie posusz lub nie rokowały
szans na dalsze przeżycie, zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, ludzi i mienia.
Tylko w jednej decyzji wydanej przez Starostę Zielonogórskiego na usunięcie 282 szt.
zdrowych drzew gat. robinia akacjowa, klon zwyczajny, jesion wyniosły, czeremcha
zwyczajna, dotyczyło zaplanowanej na 2021 rok III etapu rekultywacji byłego wysypiska
śmieci w obrębie m. Nowe Kramsko. Po jej zakończeniu planowane jest ponowne
obsadzenie drzewkami gat. robinia akacjowa jako pożytek dla pszczoły miodnej i nie tylko.
W 2020 r wydano w formie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew z terenu gminy w tym:
− 7 zezwoleń wydał Burmistrz Babimostu na usunięcie 18 szt. drzew
− 1 zezwolenie wydał Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na usunięcie
2 szt. drzew
− 14 zezwoleń wydał Starosta Zielonogórski na usunięcie 323 szt.

22

Burmistrz Babimostu wydał również 25 zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zasadności
usunięcia drzew wobec dokonanych zgłoszeń przez osoby fizyczne w ilości 558 szt. w tym
434 szt. drzew samosiew z terenów gruntów rolnych w celu przywrócenia ich do
użytkowania rolniczego obejmującego łącznie trzy nieruchomości.
Posadzono 800 szt. drzewek na zrekultywowanym w II etapie terenu po byłym wysypisku
śmieci w obrębie Nowe Kramsko. Ponadto na terenie miasta wprowadzono nowe
nasadzenia na terenie CSiR 120 szt. brzoza biała i grab pospolity. W pasie drogowym przy
ul. Sportowej posadzono 29 szt. lipy drobnolistnej z przeznaczeniem do formowania
z uwagi na infrastrukturę sieci napowietrznej oraz 12 szt. drzewek jako uzupełnienie
drzewostanu po wypadnięciach w pasach drogowych przy ul. Wolsztyńskiej,
M. J. Piłsudskiego, Placu Powstańców Wlkp. i parkingu przy ul. Dworcowej.

Podsumowanie spisu rolnego
Powszechny spis rolny przeprowadzony był na terenie całego kraju w dniach od
1 września do 30 listopada 2020 r. Spis rolny, który odbywa się raz na 10 lat miał na
celu opisanie rolnictwa jako całości, pokazania struktury poszczególnych gospodarstw
rolnych i relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami składającymi
się na te podmioty. Miał też wskazać, jaki wpływ na zmiany zachodzące w strukturze
gospodarstw rolnych mają narzędzia krajowej i uninej polityki rolnej.
Na ogólną liczbę 271 gosp. rolnych zaplanowanych do spisu z terenu Gminy Babimost
z poszczególnych form skorzystało:
− samospis przez internet – 15% gospodarstw,
− wywiad telefoniczny – 9% gospodarstw,
− wywiad bezpośrdedni z rachmistrzem spisowym – 68% gospodarstw,
− spis na żądanie – 8%.
Dla osób nieposiadających dostępu do internetu na czas trwania spisu w Urzędzie
Miejskim było udostępnione bezpłatne stanowisko komputerowe z zainstalowanym
programem do przeprowadzenia samospisu. Na terenie naszej Gminy rachmistrzem
spisowym była mieszkanka Podmokli Małych, która pomyślnie zdała egzamin,
sprawdzający wiedzę w niezbędnym zakresie. Z powodu panującej pandemii Covid-19
rachmistrz w większości przypadków spis przeprowadził telefonicznie po uprzednim
kontakcie z rolnikem w celu przygotowania odpowiednich danych niezbędnych do
wypełnienia formularza spisowego. Spis rolny na ogół przebiegał sprawnie.

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;
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• OSP Stare Kramsko.
Łącznie we wszystkich jednostkach OSP na dzień 31.12.2020 r. działało 145 czynnych
członków.
W roku 2020 nasze jednostki OSP brały udział w 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 średni samochód ratowniczo –
pożarniczy marki MANN TGM 13.290. Obie jednostki są wyposażone w sprzęt
ratownictwa drogowego i technicznego, są 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.
W listopadzie 2020r po wielu staraniach udało się zakupić nowy średni samochód
pożarniczy marki VOLVO dla jednostki OSP Podmokle Małe. Na zakup tego pojazdu
pozyskalimy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (programy rządowe). Wszystkie
jednostki OSP z terenu Gminy Babimost mogą poszczycić się wieloletnią tradycją niesienia
pomocy dla lokalnej społeczności.
- OSP Babimost powstało w 1895 roku,
- OSP Podmokle Małe powstało w 1924 roku,
- OSP w Starym Kramsku powstało w 1927 roku,
- OSP w Nowym Kramsku funkcjonuje od roku 1920,
- OSP w Podmoklach Wielkich istnieje od 1901 roku.
Baza lokalowa OSP na terenie Gminy Babimost jest w bardzo dobrym stanie. Tworzą ją
budynki nowe i po kapitalnym remoncie.
W Podmoklach Małych został w 2020r wybudowany dodatkowy garaż, który pomieści
nowy średni samochód pożarniczy oraz dobudowano węzeł sanitarny.
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.
Więcek w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w zakładce: Urząd
Miejski w Babimoście.
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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 były 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. Od 31.03.2020r. kiedy to w budynku przychodni
w Nowym Kramsku utworzone zostało izolatorium na czas pandemii COVID19
działalność Przychodni została zawieszona. 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. W roku 2020 udzielono: 17297 różnego
rodzaju porad bądź porad recepturowych przez lekarzy pierwszego kontaktu, 164 patronaży
i 223 wizyt profilaktycznych dzieci.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Babimoście finansowany jest w ramach działalności
statutowej przez NFZ i przychody z tego tytułu w roku 2020 wyniosły 1.353.808,70 zł.
Wpływy natomiast z innych źródeł stanowiły 121.846,12 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
znajduje się siedziba Punktu Pielęgniarskiego Medycyny Rodzinnej „Florencja”.
W budynku Przychodni nr 1 przyjmował lekarz medycyny pracy a także diabetolog.
W zakresie diagnostyki w Przychodni nr 1 w Babimoście i nr 2 w Nowym Kramsku,
pobierany był materiał do badań laboratoryjnych dla wszystkich osób niezależnie od tego
czy posiadają skierowanie na badania czy chcą je wykonać poza systemem NFZ.
Pierwszeństwo w dostępie do tych badań zapewnione mieli pacjenci zdeklarowani do
naszego Ośrodka. Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych w Przychodni nr 2
w Nowym Kramsku z powodu panującej pandemii od kwietnia 2020 przestał
funkcjonować. 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
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badania te są bezpłatne. Budynki Przychodni nr 1 i nr 2 dostosowane są dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
Gminny Ośrodek Zdrowia w roku 2020 realizował szczepienia ochronne przeciwko
grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka – skierowany był do osób powyżej 65 roku
życia oraz rencistów bez dodatkowych dochodów, zameldowanych na terenie miasta
i gminy Babimost. Celem szczepienia było zmniejszenie zachorowalności na grypę
i infekcje grypopodobne. W związku z drastycznym brakiem szczepionek przeciw grypie,
Ośrodek po telefonicznym kontakcie z uprawnionymi zebrał dane o ilości chętnych do
szczepienia. Był to okres szalejącej pandemii COVID 19 w związku z czym chęć do
szczepienia zgłosiło 39 osób i tyle zostało zaszczepionych.
Prowadzono także szczepienia ochronne dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym.
Z szczepień skorzystało dwoje nieco starszych dzieci.
Realizowany był program „Lubuszanie skutecznie przeciwko nowotworom – wsparcie
realizacji programów zdrowotnych kierunkowane na wykrycie i zapobieganie nowotworom
złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa
lubuskiego”. Program ten realizowany był na podstawie umowy o współpracy nr 5/2017
zawartej pomiędzy GOZ SP ZOZ Babimost a „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 był 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.
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.
Pierwsza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Babimost przyjęta
była 27 lutego 2008r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/81/08 i obowiązywała do końca 2018
roku.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest zaplanowanym ciągiem
długofalowych działań skupiających się na najważniejszych problemach funkcjonowania
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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.
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.
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 2020 r.
poz.1876 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 2020, poz. 808 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2020 poz. 821), ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz.U. z 2020r.,poz. 218 ze zm.), ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 1327 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. 2020, poz. 1329), ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz.U. 2020, poz. 1348 ze zm.).
Ustawowo zadania pomocy społecznej (zlecone gminie i własne) finansowanie są z budżetu
państwa oraz ze środków własnych gminy.
W 2020r - 152 rodziny skorzystały ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych
w ustawie o pomocy społecznej oraz 60 rodzin zostało dodatkowo objętych pracą socjalną
określoną w ustawie o pomocy społecznej. Z tego w 2020r. 85 osób (głównie
obcokrajowcy) przebywających na kwarantannie na terenie Gminy Babimost, otrzymało
paczki żywnościowe przygotowane przez OPS i dostarczone do miejsca pobytu przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Babimoście.
W 2020 r. - 10 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa otrzymało
zasiłki stałe na kwotę 46.167,35 zł. – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym,
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dotowane z budżetu państwa. Za osoby pobierające zasiłek stały OPS opłacił również
składkę zdrowotną na kwotę 4.060,70 zł. – zadanie własne gminy dotowane z budżetu
państwa (9 os.).
W 2020 r. 22 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 18.498,34 zł.
Warunkiem uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie kryterium
dochodowego ustawy o pomocy społecznej (czyli 528,00 zł. na osobę w rodzinie i 701,00
zł. dla osoby samotnie gospodarującej) i innych ustawowych oraz współdziałanie
z pracownikami socjalnymi OPS-u w rozwiązywaniu swoich życiowych problemów.
Zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej to m.in. pomoc celowa na
zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej czyli:
− udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym,
− dożywianie dzieci w szkole.
W realizowaniu zadań pomocy społecznej OPS współpracuje z Sądem Rejonowym
w Świebodzinie, policją, samorządem, szkołami oraz służbą zdrowa.
Posiłek
Uchwała Nr 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.
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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.
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 2020r.
pozyskaliśmy środki wojewody w kwocie 32.000,00 zł. Z posiłków w szkole na terenie
gminy w roku 2020 skorzystało 22 dzieci (10 szkoła, 12 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.
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W ramach Programu udzielana jest pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym
w postaci artykułów spożywczych (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 określonego
w ustawie. Zmiana kryterium dochodowego na 220% nastąpiła od XI 2020r.
Tą formą wsparcia w roku 2020 zostały objęte 34 rodzin (109 osób) z terenu Gminy
Babimost .Łącznie wydano 5 ton 494 kg żywności.
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.
Na dzień 31 grudnia 2020r. z terenu gminy 2 osoby korzystały ze wsparcia w tej formie.
Usługi opiekuńcze
Zadaniem Gminy o charakterze obowiązkowym jest świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania. OPS zatrudnia opiekunkę domowa, która w 2020r. świadczyła
usługi w 12 środowiskach ( m.in. osoby w wieku starczym, samotnie mieszkające). Łącznie
podopieczni skorzystali z 1.152 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.
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W 2020r. 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 2020. 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 2020 r. skorzystało 12 osób.
DPS
OPS prowadzi również postępowania w sprawach o umieszczenie w domach pomocy
społecznej. W 2020 roku 4 osoby przebywały w Domach Pomocy Społecznej (poza
Gminą). Osoba umieszczona w DPS ponosi 70% odpłatności za pobyt w placówce
z własnego dochodu. Część kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS w 2020 r. poniosła
Gmina w wysokości 103.736,92 zł. W przypadku 1 pensjonariusza 3 dzieci, zgodnie
z zawartymi umowami, było zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt rodzica
w DPS. Ogółem w 2020 r. z tego tytułu dzieci wniosły kwotę w wysokości 14.430,32 zł.
Świadczenia rodzinne
Ośrodek Pomocy Społecznej, jest realizatorem ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wypłaca zasiłki rodzinne z siedmioma dodatkami z tytułu:
1) urodzenia dziecka,
2) opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
3) samotnego wychowywania dziecka
4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6) rozpoczęcia roku szkolnego
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
OPS wypłaca również jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne.
OPS jest realizatorem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W 2020 r. OPS wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1.674.086,16 zł.
Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów na kwotę 128.014,52 zł, zasiłek dla
opiekuna na kwotę 14.880,00 zł. oraz świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł. Opłacane były również składki społeczne od
świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki zdrowotne.
Składki społeczne - 56.370,40 zł., składki zdrowotne – 8.256,60 zł. Łącznie 64.627,00 zł.
Świadczenia rodzinne łącznie ze świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów
finansowane są z budżetu państwa. W roku 2020 skorzystały z w/w. świadczeń 304 rodziny.
Świadczenia rodzinne wraz ze świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów
systemem Internet Banking przekazywane są na indywidualne konta świadczeniobiorców.
Prowadząc postępowania wobec dłużników alimentacyjnych OPS współpracuje
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z komornikami sądowymi, którzy są zobowiązani do informowania nas 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 2020 od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 38.697,91 zł
z tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz kwoty
12.189,24 zł z tytułu wpłat ustawowych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz 26,40 zł. koszty upomnienia. Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2020r.
skorzystało 14 rodzin.
Świadczenie wychowawcze (500+)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia
11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2020, poz. 2407 ze zm.).
jest to znacząca pomoc finansowa dla rodzin wychowujące 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). Przy obliczeniu dochodów w okresie
zasiłkowym 2019/2020 podstawą były dochody osiągnięte w 2018r. 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 2020r.
z w/w świadczenia (500+) skorzystało 1.090 dzieci w 6908 rodzinach na łączna kwotę
6.169.647,93 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 2020r.
wypłacono 687 świadczeń „Dobry start” na kwotę 206.100,00 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 515 w tym 336 wniosków złożono za pomocą systemu teleinformatycznego
(elektronicznie). Liczba uczniów, na których wypłacono świadczenie w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego – 687.
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Stypendia
Uchwała Nr XXII/112/05 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne
2) zasiłek szkolny.
Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
Na warunkach przewidzianych w 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 2020r. tą formą wsparcia objęto 5 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.2020, poz. 1348 ze zm.).
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom
dziecka.
Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych
lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko, przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną
pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej
albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku
o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania –
tj. prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18 r.ż.;
2) w wieku do ukończenia 25 r.ż. – przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego
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b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku - w którym planowane jest
ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie o planowanym
terminie ukończenia nauki w danej placówce)
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił
władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie
ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej
trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu
rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na
niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. branży spożywczej, paliwowej,
bankowej, czy rekreacyjnej. W 2020r. OPS wydał 40 kart 18 rodzinom. Od dnia wejścia
w życie ustawy tut. OPS wydał 803 karty 305 rodzinom.
Zespół Interdyscyplinarny
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście.
Uchwała Nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 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.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2016-2020 ma charakter interdyscyplinarny i realizowany był przez wszystkie
instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania
i ograniczania przemocy w rodzinie.
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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 sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
2) szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2020r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 23 posiedzenia. 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 okresie pandemii,
w większości spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się w formie zdalnej.
W ciągu roku założono 5 nowych Niebieskich Kart. W 7 przypadkach kontynuowano
Niebieską Kartę z roku ubiegłego. Łącznie prowadzono 12 Niebieskich Kart. W 2020 r.
skierowano 3 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 2020r. 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:
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−
−
−
−

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 IX/93/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020.
Cele programu są zgodne z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata
2016-2020.
Zadaniem programu jest zwiększenie dostępu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
1) prowadzenie bieżącej działalności w punkcie konsultacyjnym dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy przy
udziale specjalistów terapii uzależnień;
2) bieżące funkcjonowanie świetlicy opiekuńczej dla dzieci i młodzieży;
3) współfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego (z elementami profilaktyki)
dla dzieci z terenu Gminy Babimost organizowanego przez placówki jst
i organizacje pozarządowe;
4) ścisła współpraca GKRPA z policją, Zespołem interdyscyplinarnym, prokuraturą;
5) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie poprzez współpracę z ZI, policją, OPS, służbą
zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi;
6) wspieranie placówek kulturalno-oświatowych, stowarzyszeń i organizacji w celu
szerzenia profilaktyki antyalkoholowej wśród młodzieży;
7) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi
i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babimoście w roku 2020
w budżecie zaplanowała kwotę 99.400,00 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 kwotę
52.442,85 zł z tego na:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA 10.349,00 zł
2. Opłaty sądowe, opinie wydawane przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia,
badania u biegłych 1.146,00 zł
3. W 2020r. z uwagi na pandemię koronawirusa organizowane były zajęcia dla dzieci
i młodzieży wyłącznie podczas wypoczynku zimowego. Był on organizowany przez
placówki gminne (np. szkoły, GOK, Bibliotekę, CSiR). Środki przeznaczono między
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innymi na: posiłki dla dzieci, artykuły spożywcze, materiały dydaktyczne, artykuły
sportowe, bilety wstępu, koszty przejazdów autokarem, zajęcia z socjoterapeutą.
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, kalibracja iblow (alkomat).
Na w/w działania wydatkowano kwotę 18.257,38 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. Część działań została zmodyfikowana, dostosowana
i przeprowadzona w formie online.
W szkołach oraz w placówkach gminnych udostępniono broszury i ulotki profilaktyczne.
Na w/w działania wydano kwotę 6.537,40 zł
5. Na działalność świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przeznaczono kwotę
12.173,07 zł.
Środki wydano na wynagrodzenia pracowników, posiłki dla dzieci, pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji zadań w świetlicy, komputery.
7. Na działanie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców przeznaczono kwotę 3.980,00zł
z tego : na wynagrodzenie terapeuty 2.180,00 zł
koszty użytkowania gabinetu 1.800,00 zł
W ramach realizacji gminnego programu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2020 r. odbyła 9 posiedzeń. Na spotkania zostało zaproszonych 6 osób
w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego od
alkoholu, z tego 4 osoby zgłosiły się na posiedzenie Komisji. Były to osoby zgłoszone
przez: kuratorów sądowych, zespół interdyscyplinarny lub członka rodziny. Osoby, które
nie przybyły na rozmowę, zgodnie z przyjętą procedurą zostały skierowane do biegłych,
psychologa i psychiatry, którzy na podstawie jednorazowego badania wydają opinię,
w której oceniają stopień uzależnienia oraz proponują formę leczenia. W zależności od
stopnia uzależnienia biegli proponują leczenie w systemie ambulatoryjnym bądź na
oddziale w szpitalu. W celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia, na badania przez
biegłych
skierowano 3 osoby. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2020 nie skierowała żadnego wniosku 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 2020 roku do połowy marca udzielono 6 konsultacji. Z uwagi na pandemię koronawirusa
od maja do grudnia udzielono 7 teleporad.
Komisja w ramach swoich zadań ustawowych opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na
sprzedaż i konsumpcję alkoholu w zakresie lokalizacji punktów sprzedaży. W 2020 roku
wydała 16 pozytywnych opinii.
W związku z pandemią Sars-Cov-2 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2020 roku nie udało się zrealizować wszystkich założeń programu.
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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.
W związku z pandemią koronawirusa zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w roku 2020 nie były realizowane w pełni. Na terenie Gminy działał Punkt Konsultacyjny.
Wprowadzono teleporady.
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. Należy podkreślić, że leczenie odbywa
się na zasadzie dobrowolności, nieodpłatnie, co reguluje ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii i ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
Głównym celem Gminnego Programu jest prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz informowanie
i szkolenie rodziców i opiekunów w zakresie wczesnego rozpoznawania sygnałów
wskazujących na prawdopodobieństwo eksperymentowania z używkami.
Budżet na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tworzony jest z
części środków uzyskanych przez gminę w tytułu rocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 35. 600,00zł.
Na realizację zadań skierowanych na przeciwdziałanie narkomani wykorzystano kwotę
15.770,60 zł z tego na:
1. Zajęcia organizowane w trakcie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
W 2020r. z uwagi na pandemię koronawirusa w/w zaplanowane zajęcia w trakcie
wypoczynku letniego i zimowego nie odbyły się.
2. Pokrycie kosztów wynagrodzenia trenera prowadzącego pozalekcyjne zajęcia sportowe
dla dziećmi i młodzieżą w Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę 14.400,00 zł
3. Wynagrodzenie terapeuty 1.370,60 zł
W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem, od czerwca 2014r w każdy ostatni wtorek miesiąca pełni
dwugodzinny dyżur w punkcie konsultacyjnym terapeuta, który służy pomocą osobom
mającym problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, bądź rodzinom osób
uzależnionych. Jest to pracownik oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od substancji
psychoaktywnych w Ciborzu. W 2020 r do połowy marca w punkcie konsultacyjnych
udzielono 5 porad i konsultacji. Od połowy maja z uwagi na pandemię koronawirusa
wprowadzono teleporady. Od maja do grudnia 2020 r. udzielono 10 teleporad. W ramach
działalności informacyjno-edukacyjnej rozpropagowano wśród młodzieży, rodziców
i nauczycieli, broszury, ulotki i plakaty.
Ważnym elementem działalności profilaktycznej ukierunkowanej na wyrobienie wśród
dzieci i młodzieży mechanizmów obronnych i wskazanie zagrożeń wynikających
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z eksperymentowania ze środkami odurzającymi są lokalne działania promujące zdrowy
styl życia. W związku z pandemią działania te były znacznie ograniczone. W szkołach na
terenie gminy realizowane są szkolne programy profilaktyczne stworzone i modyfikowane
według potrzeb każdej ze szkół. Część działań została zmodyfikowana, dostosowana
i przeprowadzona w formie online. 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.
Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa łącznie w 2020
r. na realizację obu Programów przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Babimoście nie
wykorzystano środków w kwocie 57.547,02 zł.
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 2020r. Gmina współfinansowała pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej na ogólną kwotę
21.579,91 zł. Troje dzieci – Współfinansowanie 50% wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka w okresie od stycznia do grudnia (trzeci rok pobytu) .
W 2020r. na wniosek pracownika socjalnego do 6 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej został skierowany asystent rodziny.
W 2020r. 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
10 dzieci. Celem tej współpracy jest niedopuszczenie do sytuacji kryzysowej dziecka
w rodzinie i praca z dzieckiem.
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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) Szkoła Podstawowa w Babimoście,
2) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku,
3) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych,
4) Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Babimoście,
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babimoście,
6) Placówki służby zdrowia,
7) organizacje pozarządowe, kościół, związki wyznaniowe,
8) sołectwa,
9) inne podmioty.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 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 terenem gminy Babimost wychowujące dzieci,
przeżywające trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej oraz rodziny, z których
dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
Rozwój emocjonalny i intelektualny młodego pokolenia zależy od prawidłowo spełnianej
funkcji przez środowisko rodzinne. Trudności materialne rodziny powodujące sytuację,
w których nie będzie ona w stanie własnym staraniem zaspakajać podstawowych potrzeb
życiowych są jednym 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
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b) analiza zachowań i czynników demoralizujących dzieci i młodzież podczas
pobytu w placówkach oświatowych. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
2) poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku
rodzinnym, w tym:
a) praca z indywidualnym przypadkiem w celu wyeliminowania czynnika ryzyka
nieprzystosowania społecznego,
b) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci jak i do
rodziców, służących rozwojowi rodziny,
c) współpraca z kuratorami sądowymi, policją, zespołem interdyscyplinarnym oraz
szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych
i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo –
wychowawczym,
d) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych,
3) wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, w tym m.in.:
a) wspieranie rodziców w ich funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym,
b) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych
wychowawczo, który w swoim programie będzie zawierał działania
terapeutyczne,
c) poradnictwo specjalistyczne,
d) praca asystenta rodziny, podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny
e) współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
4) promowanie społecznie pożądanego modelu rodziny w środowisku lokalnym, w tym
m.in.:
a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie
podstawowej komórki społecznej,
b) realizacja programów profilaktycznych z zakresu dysfunkcji rodziny.
Program realizowany jest na terenie Gminy Babimost. W lokalnym systemie działań
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych rodziny należy wziąć pod uwagę
uczestnictwo różnych podmiotów i instytucji. W działaniach profilaktycznych na rzecz
rodzin wychowujących dzieci należy szczególną rolę przypisać organizacjom
pozarządowym, placówkom oświatowym i innym.
Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i 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 zarejestrowaną pod
numerem C-127/2002. W 2020r. Parafialny Zespół Caritas nie realizował w pełni swoich
zadań statutowych. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa , mając na uwadze
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bezpieczeństwo i potrzebę przestrzegania obowiązujących zasad w dobie koronawirusa,
Zespól Caritas nie organizował spotkań oraz wypoczynku letniego dla dzieci.
Biblioteka Publiczna w Babimoście ze względu na pandemię Covid-19 musiała zmienić
charakter swojej pracy. Podczas całkowitego zamknięcia biblioteki wiele działań
przeniesionych zostało do strefy wirtualnej. Przez cały 2020r. Biblioteka Publiczna
w Babimoście wraz z Filią Biblioteczną w Nowym Kramsku prowadziły cykliczne
spotkania Dyskusyjne Książki dla Dorosłych oraz dla Dzieci. W pierwszym kwartale 2020r.
prowadzone były wirtualne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży
FunEnglish. To konkurs, z którego korzystało 10 dzieci. Organizowano wiele rodzinnych
konkursów: Rodzinny Konkurs Fotograficzny z okazji Tygodnia Bibliotek „Zasmakuj
w Bibliotece” konkurs fotograficzny Sleeveface, rodzinny konkurs literacki” Opowieść
o świętym Mikołaju”, świąteczny konkurs fotograficzny „Moje święta z książką”.
Ponieważ nie można było wypożyczać książek Biblioteka podpowiadała czytelnikom gdzie
mogą skorzystać z audiobooków i ebooków. Za pomocą specjalnie stworzonych filmów
prezentowano nowości wydawnicze dla dzieci młodzieży., czytano najmłodszym dzieciom
bajki a przyłączając się do akcji #ZOSTAŃWDOMU prowadzono wirtualne warsztaty
z LEGO. We wrześniu 2020r. Oddział dla Dzieci i Młodzieży przystąpił po raz trzeci do
projektu „Mała książka-wielki człowiek”. Biblioteka dystrybuuje również broszurę
„Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, która przypomina
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiada skąd czerpać nowe
inspiracje czytelnicze. Nowością w 2020r., którą Biblioteka chce kontynuować, były
spotkania czytelnicze z dziećmi ze żłobka „Leśny zakątek” w Babimoście. Czytanie to nie
tylko przyjemność ale także nauka wpływająca na rozwój dziecka. Rozwija wrażliwość,
wyobraźnię i zdolność do empatii. Organizując spotkania z maluszkami Biblioteka poprzez
zabawę wprowadza dzieci w świat książek i czytania.
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. Ze względu na mniejszą liczbę dzieci
starszych Przedszkole mogło przyjąć w roku szkolnym 2020/2021 dzieci, które ukończyły
2 lata i 6 miesięcy. Zgodnie założeniami Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”
realizowało następujące programy: Program wychowania przedszkolnego „Wokół
Przedszkola”, Program wychowawczy, program profilaktyczny „Bawię się zgodnie”,
program adaptacyjny „Jestem sobie przedszkolaczek”, Program „Cała Polska czyta
dzieciom” oraz Akademia Aquafresh. Wymienione Programy i ich treści realizowane są
systematycznie w trakcie zajęć edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych. Ze
względu na obostrzenia epidemiczne dzieci miały systematyczne spotkania
z pielęgniarka, która uczyła je zachowań związanych z COVID-19. Organizowano zajęcia
związane z profilaktyką zdrowego stylu życia, emocjami, bezpieczeństwem dzieci
poczuciem własnej wartości czy o zagrożeniach w sieci itp. Przedszkole współpracowało
i współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z Sulechowa odnośnie
przebadania dzieci z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi. Dzieci z wadami
wymowy, po kwalifikacji logopedycznej, korzystały i korzystają z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto
zakwalifikowane
dzieci
korzystały
z dofinansowania przez OPS jednego ciepłego posiłku w ramach programu „Posiłek
w szkole i w domu”. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej miały możliwość nie płacenia
42

czesnego ( nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące). Przedszkole często współpracuje
z sądem rodzinnym oraz kuratorami wyznaczonymi dla określonych rodzin. W dalszym
ciągu placówka mogła korzystać z dwóch sal w budynku Szkoły Podstawowej w
Babimoście gdzie chodziły grupy dzieci 6-letnich, tak zwanych „zerówkowiczów”.
Przedszkole zapewnia wszystkim rodzicom, którzy złożyli wnioski, miejsce w przedszkolu.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Babimost w 2020r. ze względu na
panująca pandemię koronawirusa zawiesiło swoją działalność.
Dużą rolę w wspieraniu rodziny i integracji środowiska osób niepełnosprawnych, odgrywa
działające w Babimoście Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
Przyjaciół. Stowarzyszenie, liczące obecnie 65 członków, 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.
W 2020r. ze względu na panującą pandemię koronawirusa Stowarzyszenie musiało
przeorganizować swoje plany. Członkowie korzystali w miarę możliwości z kręgielni
w hali Olimpia, ćwiczyli na przyrządach wzmacniając swoje siły witalne. Chodzili na
spacery i jeździli na przejażdżki rowerowe. W biurze Stowarzyszenia zorganizowano
świąteczne spotkanie, były spotkania towarzyskie i okazjonalne. Członkowie uczestniczyli
w szkoleniach, imprezach lokalnych również o charakterze patriotycznym (np. przywitanie
wiosny, lata, koncert Hity PRL-u, wyjazd do kina). Stowarzyszenie stara się o wsparcie
finansowe dla swoich członków. Złożono wnioski do PCPR o dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych. Pozyskano środki na ten cel również od sponsorów i Urzędu Miasta w
Babimoście. Środki pozwalały m. in. na udział w miejscowej rehabilitacji oraz zakup
środków dezynfekujących i przyłbic. Nie zapomniano o profilaktyce i bezpieczeństwie.
Zorganizowano spotkanie z kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Babimoście, który
opowiedział o zasadach bezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa a także o zasadach
funkcjonowania POZ w tych trudnych czasach. Pandemia koronawirusa utrudniała
spotkania i współpracę jednak członkowie dzwonili do siebie, pozostawali w kontakcie.
Pani Prezes założyła grupową aplikację WhatsApp, która pomagała wymieniać się
informacjami, pozdrowieniami i zdjęciami np. w ramach ogłaszanych konkursów.
Spotkania organizowane były w bardzo małych grupach przy zachowaniu środków
bezpieczeństwa. Systematycznie odbywały się posiedzenia Zarządu podczas których
planowano możliwe działania w czasie pandemii.
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 2020r. objęła szkolnymi programami profilaktyki
wszystkich uczniów (271). Programy te uzupełniały programy wychowawcze
i realizowane były przez wszystkich nauczycieli. Szkolny Program Wychowawczo43

Profilaktyczny kierowany był do każdego ucznia. Miał na celu promowanie zdrowego stylu
życia, uświadamianie o zgubnym wpływie używek na organizm, walkę z nałogami
przeciwstawianie się agresji poprzez alternatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych, kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów czy
promowanie postaw asertywnych. W styczniu 2020r. uczniowie brali udział
w przedstawieniu profilaktycznym „Strach ma wielkie oczy” (profilaktyka agresji,
przemocy i prześladowania innych). Przedstawienie dofinansowane było ze środków
GKRPA w Babimoście. W pierwszym tygodniu ferii zorganizowano wypoczynek zimowy
dla uczniów pod hasłem „Lubisz basen, kulki kino? Spędź ferie z nami! Będzie miło!”.
Uczniowie wyjechali do kina i Sali zabaw. Uczestniczyli w zajęciach sportowych
organizowanych w hali Olimpia. Podczas wyjazdów odbywały się pogadanki nt. zagrożeń
wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. Zachęcano uczniów do
aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania się. Ważnym elementem była integracja
poszczególnych grup rówieśniczych. W marcu 2020r. odbyły się spotkania klas V-VI (94)
uczniów) z pedagogiem i funkcjonariuszami policji nt. „Agresja, przemoc i cyberprzemoc”
w ramach programu LUPO. W minionym roku realizowana była ogólnopolska kampania
profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Przeprowadzone zostały zajęcia
profilaktyczne w poszczególnych klasach. Odbywały się one pod hasłem Dorastam
Asertywnie. Uczniowie brali udział w konkursach „Wysil główkę-rozwiąż krzyżówkę”
i „Wehikuł czasu”. Projekt „Nie przegraj młodości” miał na celu przeciwdziałanie
rozwojowi przestępczości wśród dzieci młodzieży . w projekt zaangażowano rodziców,
nauczycieli i uczniów. W ramach projektu powstały trzy materiały filmowe „Sygnały” i Jak
rozmawiać” (przeznaczone dla dorosłych) i „Nie zmarnuj swojego życia” (dla uczniów).
We wrześniu przeprowadzono diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym
potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka
a nauczyciele omawiali zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem uczniów.
Szkoła realizowała również Program Profilaktyczny DEBATAS zalecany przez Państwową
Agencję Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji
(uczniowie klas V i VI - 56 osób). Zajęcia prowadzone były online przez Centrum Edukacji
i Profilaktyki DIALOG w Krakowie. Dotyczyły skutków spożywania alkoholu, obalały
mity nt. alkoholu i zwracały uwagę na inne uzależnienia. W ramach współpracy
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze szkoła realizowała
programy: „Bieg po zdrowie” – program antynikotynowej edukacji zdrowotnej (11 osób),
„Trzymaj formę” –Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany prze GIS oraz
Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach strategii WHO
– edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej
(klasy V-VII -161 uczniów). W minionym roku realizowano program Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa „Program dla szkół”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I – V (156
osób). Celem Programu była trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, zwiększenie
udziału warzyw i owoców, promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz
propagowanie działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym. Dzieciom
uczestniczącym w programie udostępniano świeże warzywa, owoce, soki oraz produkty
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mleczne. Ze względu na pandemię i wprowadzenie zdalnego nauczania w szkołach nie
odbyły się wszystkie spotkania z policją w ramach Programu LUPO. Część działań została
zmodyfikowana, dostosowana i przeprowadzona w formie online. Szkoła cały czas
współpracuje z asystentem rodziny OPS, kuratorem sądowym i koordynatorem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych kontynuował działania na rzecz rodziny
również w 2020r. O kształtowanie tożsamości narodowej i okazywania szacunku osobom
walczącym za wolną Polskę zadbano podczas obchodów Święta Niepodległości.
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.
Szkoła uczestniczyła w programie „LUPO” w ramach, którego zorganizowano np.
pogadanki z policjantami dla klas I o zasadach bezpieczeństwa -13 uczniów. Cyberprzemoc
– przemoc w sieci, ochrona swojej prywatności w sieci kl. IV-VII – 50 uczniów; program
Cybernauci – podniesienie kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie
bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Code week”
to warsztaty programowania w szkole, które dotyczyły zasad bezpieczeństwa. Zwiększały
świadomość uczniów, przypominały zasady netykiety i szanowanie praw czyjegoś
autorstwa. W klasach I-II przeprowadzono również akcję „Odblaski- dziecko bezpieczne
na drodze”. W każdej grupie dzieci zostały przeprowadzone zajęcia nt. bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Kampania objęta była honorowym patronatem MEN. Szkolna akcja
„Dzień Kropki” motywowała uczniów do działania, wyszukiwania swoich talentów
i podnosiła wiarę w siebie. Po raz kolejny, już od II klasy, propagowano zdrowe odżywianie
i zdrowy styl życia. Najmłodsi uczniowie wraz z wychowawczynią przygotowywali
ulubione sałatki owocowe i surówki dając dobry przykład swoim starszym kolegom. Szkoła
brała udział w „Sprzątaniu Świata”. Na lekcjach edukacji przyrodniczej i przyrody
przypominano o konieczności dbania o środowisko. W ramach „Szkolnego Safari”
uczniowie m. in. zakładali Dziecięcy Park Narodowy (współpracując online z innymi
szkołami w Polsce i Afryce). To program dla kl. I-VIII. Program „Cyfrowy Dialog”
i „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” podnosił cyfrowe kompetencje nauczycieli
a 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. „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”. Nie zapomniano o popularyzacji książki
i czytania jako sposobie na spędzanie wolnego czasu. („Lekturki spod chmurki – projekt
wśród uczniów kl. I-III). Kompleksowe wsparcie uczniów, rodziców, nauczycieli
w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz rozpowszechniania wiedzy na jego temat
odbywało się dzięki udziałowi w Programie „Myślę Pozytywnie”. Ogólnopolski projekt
eTwinnig - Emotkowe Pożeracze Smutków to również współpraca z innymi szkołami
z całej Polski. Dzieci szyły Emotkowe poduszeczki dla dzieci z Domu dziecka w Klenicy
(nauka ręcznego szycia, spędzanie wolnego czasu, współpraca z DDZ w Klenicy). W 2020r.
Szkoła w Podmoklach Małych przeprowadziła badanie skierowane do rodziców, uczniów
oraz nauczycieli (ankiety) w celu zmodyfikowania programu profilaktycznowychowawczego SP.
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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 Akcji Sprzątania Świata,
która odbyła się w nietypowy sposób. Ze względu na reżim sanitarny spowodowany
pandemią koronawirusa uczniowie uczestniczyli w pogadankach klasowych nt. postaw
proekologicznych. Hasłem ubiegłorocznej kampanii było: Plastik? Rezygnuję, Redukuję,
Segreguję. Z okazji Dnia Pluszowego Misia dzieci z przedszkola i uczniowie klas I – III
poznały historie święta, uczestniczyły w zabawach i konkursach. Umożliwiono odnoszenie
sukcesu na miarę możliwości dziecka i ucznia. Dzień Postaci z Bajek to również okazja do
zabaw, konkursów i słodkiej niespodzianki na koniec zabawy. W przedszkolu prowadzono
dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji muzyczno-plastyczno-kulturalnej. To innowacja
pedagogiczna dla dzieci przedszkolnych, która rozwijała umiejętności taneczne, muzyczne,
artystyczne i plastyczne dzieci. Zapewniała wszechstronny rozwój dziecka a także była
formą poznania samego siebie. Ważnym elementem innowacji było zacieśnianie więzi
z kołem Gospodyń Wielkich w Nowym i Starym Kramsku, GOK w Babimoście oraz
Publiczną Biblioteką w Babimoście. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, szacunku dla
tradycji , symboli narodowych i innych kultur odbywało się m.in. poprzez obchody „Święta
Niepodległości” (spotkania, prace plastyczne, prezentacje, filmiki). „Szkoła pamięta” to
akcja, która zwracała uwagę na potrzebę pamięci o naszych bohaterach i historii również
naszego regionu (pogadanki, prelekcje, prezentacje). Zespół Edukacyjny wziął również
udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu” (uczniowie klas I-VIII oraz dzieci przedszkolne,
wszyscy wychowawcy). Wspieranie rozwoju ucznia do jego indywidualnych potrzeb
i możliwości umożliwiały zajęcia wspierające oraz organizowanie spotkań z rodzicami,
wychowawcami i specjalistami. Spotkania odbywały się w formie rozmów telefonicznych.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań
szkołą zapewniła m.in. poprzez udział uczniów w projekcie „Emotkowe pożeracze
smutków”, „Wyzwania klockowe na dni wrześniowe”, „Dzień Kropki” czy poprzez
obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Indywidualne spotkania
z pedagogiem dotyczyły m. in. radzenia sobie w sytuacjach trudnych a warsztaty
pedagogiczne uczyły bezpieczeństwa w internecie (obchody Dnia Bezpiecznego Internetu,
„Telefonom w szkole mówimy NIE”, warsztaty „Emocje”). Promowanie aktywności
fizycznej to udział w programie „Trzymaj formę”. Szkoła prowadziła zajęcia
z poradnictwem zawodowym, przygotowywała uczniów do podejmowania pracy
wolontariusza a rodzicom zapewniała pomoc w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych. Jak co roku szkoła współpracowała m.in. z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem Rodzinnym, GKRPA i OPS w Babimoście
a także Stowarzyszeniem „Szkoła Myślenia Pozytywnego” i Stowarzyszeniem „Dalej
Razem”.
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście realizował działania, programy profilaktyczne
i edukacyjne .Podczas ferii zimowych pod hasłem „Zimolandia” zorganizowano zajęcia
dla 60 dzieci i młodzieży. Ferie pełne były atrakcji i niespodzianek. Zorganizowano
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wycieczkę do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na lekcję teatralną. Dzieci poznały
kulisy teatru, prace przy montowaniu scenografii. Miały możliwość zajrzenia do garderoby
gdzie mogły przymierzać stroje z różnych spektakli. Uczestnicy ferii przenieśli się w świat
magii dzięki pokazowi iluzjonisty i towarzyszącej mu wróżce. Odwiedziny w małpim gaju,
w basenie z piłeczkami i na trampolinach zapewniły świetną zabawę w sali Zabaw
w Zielonej Górze. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach sportowych, manualnych
i intelektualnych. Zorganizowano pogadanki i zabawy socjoterapeutyczne. Nie zapomniano
o bezpieczeństwie dzieci i przypomnieniu zasad właściwego i bezpiecznego zachowania się
– policjanci z Posterunku policji w Babimoście. Ferie zakończono balem karnawałowym.
Wypoczynek zimowy został dofinansowany przez GKRPA w Babimoście. Od marca
2020r., po ogłoszeniu pandemii koronawirusa, w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście
zajęcia: teatralne, taneczne, muzyczne, instrumentalne, plastyczne, informatyczne oraz
szachowe odbywały się online.
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” było współorganizatorem kolejnego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po ogłoszeniu pandemii wirusa Covid-19 zorganizowało
zbiórkę wody mineralnej w związku z pomocą i wsparciem dla szpitali. Wodę dostarczono
do szpitala w Sulechowie i Wolsztynie. Zaproponowało pomoc w zakupach dla osób
starszych oraz osób przebywających na kwarantannie. Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”
w Babimoście, zgodnie ze swoim statutem, realizuje pomoc dla ludzi chorych wspierając
ich finansowo z przekazanego 1%.
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście w 2020r. w związku z panującą pandemią,
mimo utrudnionej działalności, starał się prowadzić swoje działania. W miarę znoszenia
obostrzeń Centrum Sportu i Rekreacji udostępniało swoje obiekty: Orlik, halę i boiska
trawiaste. Dzieci miały możliwość korzystania z w/w miejsc z zachowaniem rygorów
sanitarnych. W kolejnych etapach do sportowych zajęć wracały dzieci na treningi oraz
zawodnicy lokalnych Uczniowskich Klubów Sportowych.
Zbiorcze informacje uzyskane z jednostek z terenu Gminy Babimost w ramach
realizacji Programu świadczą o tym, że w 2020r. podejmowane były zdecydowane
kroki i działania profilaktyczne skierowane na rzecz rodziny, mające na celu
umocnienie jej roli, w tym funkcji opiekuńczo wychowawczej.
Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje sytuację socjalno-bytową i opiekuńczowychowawczą w rodzinach problemowych. Do rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej kieruje asystenta rodziny, który
realizuje plan pracy z rodziną we współpracy z pracownikiem socjalnym. Wspieranie
rodziny prowadzone jest na terenie Gminy przy udziale psychologa, pedagogów szkolnych,
specjalistów terapii uzależnień, którzy pełnią dyżury konsultacyjno-edukacyjne
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Babimoście. Rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej
porady prawnej również w zakresie prawa rodzinnego – dyżur prawnika w Urzędzie
Miejskim w Babimoście.
Działania OPS oraz w/w działania poszczególnych instytucji, współpraca z kuratorem
Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w Świebodzinie, Samorządem, służbą zdrowia
i policją mają m. in. na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego.
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EDUKACJA
Na dzień 1 września 2020 r. 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
2020 r.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów/dzieci*

1.

Szkoła Podstawowa w Babimoście

16

276

2.

Zespół Edukacyjny w Nowym
Kramsku w tym:

11

129

Szkoła Podstawowa

8

84

Przedszkole Publiczne

2

31

Oddział Przedszkolny w Starym
Kramsku

1

14

Zespół Edukacyjny w Podmoklach
Małych w tym:

10

126

Szkoła Podstawowa

8

96

Przedszkole w Podmoklach Wielkich

2

30

37

531

3.

Ogółem
* wychowanków.

Wydatki gminy na oświatę (łącznie z Niepublicznym Przedszkolem w Babimoście)
w 2020 r. wyniosły 9 323 381,91 zł, co stanowiło 28,36 % wydatków gminy.
Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 9 221 063,81 zł, z czego 5 117 314,00 zł pochodziło
z subwencji oświatowej, z dotacji 308 651,06 zł oraz z wpłat z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w placówkach publicznych 53 102,00
zł. Pozostała kwota w wysokości 3 741 996,75 zł to środki własne gminy.
Wydatki:
− Szkoła Podstawowa w Babimoście 4 210 764,53 zł;
− Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku 1 984 023,67 zł;
− Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych 1 874 032,90 zł;
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− Niepubliczne Przedszkole w Babimoście 1 161 137,12 zł;
− dowożenie uczniów do szkół 45 980,59 zł;
− edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym) 1 736,00 zł;
− pozostałe (m.in. pokrycie kosztów dotacji uczniów z terenu Gminy Babimost
uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych) 45 707,10 zł.
Do jednej klasy na dzień 30 września 2020r. uczęszczało średnio 15 osób. Największa klasa
liczyła 24 uczniów w Szkole Podstawowej w Babimoście, a najmniejsza klasa liczyła
7 uczniów w Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku.
Na dzień 30 września 2020r. ogółem w szkołach i przedszkolach zatrudniano 76,37
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 1 nauczyciel stażysta, 13,72 nauczycieli
kontraktowych, 24,89 nauczycieli mianowanych, 39,76 nauczycieli dyplomowanych. Na
jednego nauczyciela przypadało średnio 5,97 uczniów.
W okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. gmina organizowała transport do szkół dla
29 uczniów, a od września 2020r. do grudnia 2020r. dla 33 uczniów.
Szkoła Podstawowa w Babimoście
Szkoła Podstawowa w Babimoście jest jednostką budżetową Gminy Babimost działającą
na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXIX/212/17 z dnia 30 listopada
2017 roku oraz statutu.
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 2020 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 37,60 et. w tym zatrudnionych na pełne etaty było 34 nauczycieli.
Ogółem zatrudnionych było 43 nauczycieli (stan na 30.09.2020 r.) w tym:
- 5 nauczycieli kontraktowych, w tym 4 – niepełny wymiar (1,72 etatu),
- 11 nauczycieli mianowanych,
- 27 nauczycieli dyplomowanych, w tym 5 – niepełny wymiar (1,88 etatu).
Pracownicy obsługi – 14 osób, w tym 3 osoby po 0,5 etatu.
W ciągu 2020 roku:
• zatrudniono 5 nauczycieli na czas zastępstwa nauczyciela j. angielskiego,
matematyki oraz religii (2,49 etatu);
• rozwiązano stosunek pracy z 1 pracownikiem obsługi (1 etat) z powodu przejścia
na emeryturę, z powodu śmierci pracownika nastąpiło wygaśnięcie umowy
(1 etat). Zatrudniono 2 osoby (1,5 etatu), w tym 0,5 etatu zastępstwa.
Stan na 31.12.2020 r. – ogółem zatrudnionych 43 nauczycieli i 13 pracowników obsługi tj.
37,60 etatów pedagogicznych i 11,5 etatów obsługi.
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We wrześniu 2020 roku naukę w szkole rozpoczęło 276 uczniów w klasach 1-8, w tym
9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Liczba oddziałów – 16 w tym:
- do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 17 uczniów; najwięcej uczniów było
w klasie I – 24 uczniów, a najmniej w klasie V – 11 uczniów.
Ponadto wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
• 1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego,
• w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
- języka angielskiego uczyło się 276 uczniów
- języka niemieckiego uczyło się 127 uczniów;
• nie zorganizowano dowozów dla uczniów.
W roku 2020:
• Szkołę Podstawową w Babimoście ukończyło 39 uczniów, w tym 9 z wyróżnieniem;
• wszyscy uczniowie otrzymali promocję,
• przyznano stypendia 54 uczniom na kwotę 13 392 zł, w tym:
- 19 uczniom za wysokie wyniki w nauce,
- 28 uczniom za osiągnięcia sportowe,
- 7 uczniom za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
W 2020 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Babimoście
3 645 391,14 zł.
W celu realizacji swoich zadań w 2020 r. w szkole podejmowało się realizację wielu działań
uzupełniających, poszerzających, wspierających i rozszerzających podstawową działalność
placówki.
Od 12 marca 2020 r. funkcjonowanie szkoły zostało ograniczone na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410
ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań o okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) Szkoła pracowała w trybie zdalnym do
zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Od 26 października 2020 r. w trybie zdalnym
pracowali ponownie uczniowie klas 4-8, a od 9 listopada 2020 r. uczniowie klas 1-3.
W związku z tym część zaplanowanych działań, m.in. konkursów, wycieczek
dydaktycznych, zawodów oraz innych aktywności nie odbyła się.
W sferze dydaktyki – odbyły się konkursy, projekty 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
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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 2020 - jedna uczennica klasy ósmej została laureatką konkursu przedmiotowego
z języka polskiego. Jedna uczennica klasy siódmej została finalistką XXXVIII Lubuskiego
Konkursu Przyrodniczego. Czworo uczniów zdobyło wyróżnienia w Międzynarodowym
Konkursie Kangur Matematyczny. Ponadto nasi uczniowie zajęli zespołowo 3 miejsce
w Konkursie Wiedzy o Zdrowiu, AIDS i Uzależnieniach w Zielonej Górze.
Dwie uczennice otrzymały wyróżnienia w etapie powiatowym przeglądu Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego Pro Arte w Nowogrodzie Bobrzańskim, a jedna otrzymała
nominację do etapu wojewódzkiego reprezentując naszą gminę.
Jedna uczennica otrzymała nagrodę główną, a jedenastu innych uczniów zostało
wyróżnionych w konkursie Wehikuł czasu organizowanym w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Ośmioro uczniów reprezentowało naszą szkołę i uzyskało dyplomy uznania w sesji
jesiennej Ogólnopolskiej Olimpiady Językowej Olimpus z języka niemieckiego.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - ,,Pod
kolorowym parasolem jesieni" - "Marzenia". Konkurs zadedykowano tym wszystkim,
którzy chcieli opowiedzieć o swoich refleksjach i spostrzeżeniach na temat roku 2020.
Konkurs był organizowany pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Rzeszowa oraz Podkarpackiego Kuratora
Oświaty.
Swoje umiejętności uczniowie Szkoły Podstawowej w Babimoście mogą rozwijać podczas
licznych działań podejmowanych poza typowymi zajęciami lekcyjnymi. Wśród działań
realizowanych w 2020 r. wymienić można m.in.:
• konkursy literackie i plastyczne związane z konkretną lekturą bądź motywem
literackim lub autorem;
• konkursy przyrodnicze i ekologiczne promujące ochronę środowiska jako naszej
wspólnej wartości;
• konkursy z języka niemieckiego i języka angielskiego
• 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 koncertach muzyków zielonogórskich i spotkaniach teatralnych;
• udział w akcji pt. „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”. Organizuje ją Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem
Szkoła Ucząca Się. W akcji wzięli udział uczniowie pierwszej klasy;
• z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowany został
konkurs plastyczny pt. "Autoportret z książką";
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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.
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 2020
warsztaty profilaktyczne dla dzieci m.in. DEBATA, przedstawienia profilaktyczne,
spotkania z policjantami na temat agresji i przemocy. W ramach działalności
wychowawczo-profilaktycznej w szkole odbyły się liczne działania związane
z prawidłowym odżywianiem się (m.in. wspólne śniadania on-line), zdrowym stylem życia,
warsztaty antynikotynowe oraz antyalkoholowe (część tych zadań realizowana była online).
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.
Bardzo aktywny jest w szkole obszar związany z doradztwem zawodowym. Organizowane
były warsztaty dla uczniów, badanie predyspozycji zawodowych, prezentacje szkół
ponadpodstawowych oraz spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (w formie online).
Od wielu lat szkoła odnosi liczne sukcesy sportowe. Największe osiągnięcia uczniów
w roku 2020 to:
- brązowy medal w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w sztafetowych
przełajowych dziewcząt w ramach LOM w kategorii Igrzysk Dzieci
- 6. miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w sztafetowych
przełajowych dziewcząt w ramach LOM w kategorii Igrzysk Młodzieży
- srebrny medal w Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego w sztafetowych
przełajowych dziewcząt młodszych
- srebrny medal w Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego w sztafetowych
przełajowych dziewcząt starszych
- srebrny medal w Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego w sztafetowych
przełajowych chłopców młodszych
- brązowy medal w Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego w sztafetowych
przełajowych chłopców starszych

biegach
biegach
biegach
biegach
biegach
biegach

W roku 2020 przeprowadzono kolejne prace remontowe – wymieniono podłogę w dwóch
pomieszczeniach.
Działania profilaktyczne na rzecz wspierania rodziny realizowane w 2020 r. przez Szkołę
Podstawową w Babimoście zawarte są w dziale POMOC SPOŁECZNA - Wspieranie
rodziny.
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku
INFORMACJE OGÓLNE:
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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).
BAZA LOKALOWA:

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sal dydaktyczne:
siedem sal lekcyjnych, w tym sala techniczno – informatyczna (1), sala przyrodnicza
(1), sala humanistyczna (1), sala matematyki, fizyki i chemii (1), edukacji
wczesnoszkolnej (3),
3 sale edukacji przedszkolnej,
sala gimnastyczna,
Ponadto:
biblioteka szkolna,
gabinet rewalidacji,
gabinet profilaktyki zdrowotnej,
świetlica szkolna,
Izba Pamięci,
boisko wielofunkcyjne,
miasteczko ruchu drogowego,
7 sal jest wyposażonych w tablice interaktywne (w tym: 1 w P)

ZATRUDNIENIE:
Na dzień 30.09.2020 r. w ZENK zatrudnionych było 22 nauczycieli; w przeliczeniu
na pełne etaty, w tym z podziałem na stopień awansu:

−
−

Stopień awansu

SP

P

ZENK

Dyplomowany
Mianowany
Kontraktowy
Stażysta
Łącznie:

7,33
5,00
2,00
1,00
15,33

2
1
0
0,00
3,00

9,33
6,00
2,00
1,00
18,33

w tym 2 nauczycieli z SP: urlop dla poratowania zdrowia.
W ciągu 2020 r.:
zatrudniono 1 nauczyciela do nauczania fizyki na 4/18 etatu,
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−
−

zatrudniono 1 pracownika obsługi na 0,5 etatu oraz 1 pracownika księgowości na 0,25
etatu w celu zastępstwa pracownika ze względu na dłuższą nieobecność w pracy,
zatrudniono 3 nauczycieli, w celu zastępstwa nauczyciela na czas jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

Etaty pracowników administracji i obsługi (na dzień 30.09.2020 r.)
SP
LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
w tym zajmujących kierownicze stanowiska
liczba etatów przeliczeniowych
P
LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
w tym zajmujących kierownicze stanowiska
w tym liczba etatów przeliczeniowych
ZENK
RAZEM pracowników
RAZEM etaty przeliczeniowe

8
0
5,25
1
0
0,5
9
5,75

EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KRAMSKU:
LICZBA UCZNIÓW*
LICZBA ODDZIAŁÓW
* dane na dzień 30.09.2020 r.
▪
▪

▪
▪
▪

▪

84
8

84 uczniów korzystało z różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dane
na dzień 30.09.2020 r.),
w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
− języka niemieckiego (pierwszy język obcy nowożytny; poziom II.2.) uczyło się:
do czerwca 2020 r. 87 uczniów, od września 2020 r. 84 uczniów,
− języka angielskiego (drugi język obcy nowożytny; poziom II.1.) uczyło się z klas
7 – 8: do czerwca 2020 r. 23 uczniów, od września 2020 r. 23 uczniów,
− języka angielskiego (godziny dodatkowo przyznane przez organ prowadzący)
uczyli się uczniowie kl. 5 – 6: do czerwca 2020 r. 20 uczniów, od września 2020 r.
22 uczniów;
do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 10,7 uczniów;
we wrześniu 2020 r. naukę w szkole rozpoczęło 84 uczniów w klasach 1 – 8 szkoły
podstawowej, w tym 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
Burmistrz przyznał środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce
i osiągniecia sportowe na kwotę 2 285,00 zł, w tym:
− 12 uczniom za wysokie wyniki w nauce,
− 8 uczniom za osiągnięcia sportowe;
dowóz zorganizowano dla 18 uczniów (dotyczy okresu: styczeń – czerwiec 2020 r.) oraz
19 uczniów (dotyczy okresu: wrzesień – grudzień 2020 r.),
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▪ w 2020 roku Gmina łącznie wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym
Kramsku 1 603 884,68 zł; w przeliczeniu na 1 uczennicę/ ucznia, wydatki na szkołę
podstawową z budżetu Gminy wyniosły: 19 093,87 zł (średnioroczna).
EDUKACJA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W NOWYM KRAMSKU
Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W STARYM KRAMSKU
LICZBA DZIECI*
LICZBA ODDZIAŁÓW
* dane na dzień 30.09.2020 r.

44
3

▪ uczęszczały dzieci z następujących roczników:
rocznik
dzieci łącznie
w tym dziewcząt

w tym chłopców

styczeń – sierpień 2020
2013

9

5

4

2014

12

5

7

2015

9

3

6

2016

8

3

5

2017

5

5

0

RAZEM:

43

21

22

wrzesień – grudzień 2020

▪
▪

2014

14

5

9

2015

9

3

6

2016

8

4

4

2017

12

10

2

2018

1

1

0

RAZEM:

44

21

23

44 dzieci korzystało z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dane na dzień
30.09.2020 r.),
w 2020 roku Gmina wydała na prowadzenie ww. przedszkola 355 256,49 zł, w tym:
− oddziały przedszkolne w Nowym Kramsku: 236 520,40 zł,
− oddział przedszkolny w Starym Kramsku: 118 736,09 zł.

W przeliczeniu na 1 dziecko wydatki na przedszkole z budżetu Gminy kształtowały się
następująco: 8 458,49 zł (średnioroczna).
FINANSE
Ważniejsze wydatki zrealizowane w ZENK:
55

lp.

określenie wydatku

1.

Modernizacja i naprawa systemu obserwacji i
rejestracji wideo
Naprawa kosiarki
Naprawa instalacji elektrycznej
Remont instalacji grzewczej
Usługa remontowa instalacji elektrycznej
Remont sieci komputerowej
Zakup wyposażenia miasteczka ruchu
drogowego
Remont gabinetu rewalidacji (farba, folia
malarska, listwy, klej, wyposażenie)
Zakupienie kosy spalinowej wraz z niezbędnym
wyposażeniem (żyłka, przedłużacz, środki
ochrony osobistej, itp.)
Remont świetlicy (siatka i papier ścierny, farba,
wykładzina, listwy, klej, wylewka
wyrównująca)
Pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne,
rewalidacyjne, matematyczne i edukacji
przedszkolnej
Zakupienie lektur do biblioteki
Zakup części do modernizacji komputerów i
laptopów
Zakup sprzętu TIK (komputery stacjonarne,
laptopy, tablety, odtwarzacze CD)
RAZEM

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kwota
brutto
w zł
950,00
240,00
2 078,70
4 305,00
1 906,50
2 500,00
3
114,97
2 461,77
2 019,00

7 471,12

2 790,83

319,83
4 050,89
19 653,91
53 862,51

Ważniejsze potrzeby:
komputer stacjonarny do sali komputerowej (3 sztuki),
remont korytarzy na parterze i piętrze (decyzja Sanepid-u),
remont sali gimnastycznej (decyzja Sanepid-u),
obudowa kaloryferów na korytarzach i w klasach (decyzja Sanepid-u),
dalsza modernizacja instalacji elektrycznej,
remont 2 sal lekcyjnych,
sala do plastyki i muzyki,
nowa elewacja budynku szkolnego (odpadający tynk na coraz większych
powierzchniach),
odrestaurowanie schodów wejściowych do budynku szkoły,
zoptymalizowanie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami,
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−
−

zakup nowej strony internetowej ze względu na zapewnienie dostępności cyfrowej,
nowe drzwi wejściowe główne (1 szt.) i boczne (2 szt.).

Pozyskane środki finansowe:
Wyszczególnienie

Źródło:

Laptopy – 9 szt.
Oczyszczacz powierza Dream Land – 3 szt.

Gmina Babimost
Rada Rodziców ZENK
Firma Textra z Poznania
Pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające Rada Rodziców w ZENK
uzdolnienia u dzieci przedszkolnych
Zakup mebli do szatni w PSK
Rada Rodziców ZENK
Meble do PSK
IKEA
Klarnet Es
Artmuz
Książka „Siedliska Nadodrzańskie”
K. Raniowski
Książka „Balladyna” – J. Słowacki
Kancelaria Prezydenta
RP
Projekt „Rowerem w świat – bezpiecznie i IKEA Industry
zdrowo”
RAZEM

kwota
w zł
24 882,50
5 520,00
339,00
1 766,00
2 534,00
360,00
60,00
20,00
6 150,00
44 146,50

Ponadto szkoła otrzymała książki dla uczniów w ramach realizacji projektów:
Książki w ramach projektu „Mała książka – wielki Ministerstwo Kultury i
człowiek”
Dziedzictwa Narodowego
Książki w ramach projektu: „Czytam sobie. Pierwsza CEO i Wyd. Harper Collins
klasa!”
Polska
NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY, AKCJE, PROGRAMY, KONKURSY W
ZENK

1.
2.
3.
4.
5.

l
nazwa
p
.
„Czytanie na dywanie” dla pięcio- i
sześciolatków
„Spotkania z książką” dla kl. 1 – 3
SP
Dyskusyjny Klub Książki dla pięcioi sześciolatków
Gra na instrumentach ludowych
„Niesamowity świat higieny jamy
ustnej”

organizator

Biblioteka Publiczna
w Babimoście, ZENK
Biblioteka Publiczna
w Babimoście, ZENK
Biblioteka Publiczna
w Babimoście, ZENK
ZENK
Pelagros Warszawa,
ZENK

czasokres

cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
2019/2020
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

„Razem na święta” – działania
MEN, ZENK
charytatywne i wsparcie osób
potrzebujących w okresie
przedświątecznym
Program edukacyjno-profilaktyczny IKEA Industry, ZENK
„Wychowanie przez czytanie”

cyklicznie

Program profilaktycznowychowawczy „Rosnę zdrowo, bo
na sportowo”
Program edukacyjno-wychowawczy
„Szach mat”
„Pożeracz Smutków” – szycie
emotionek
Program edukacyjny dla przedszkola
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

IKEA Industry, ZENK

09.2020

IKEA Industry, ZENK

2019 – 2022

eTwinning, ZENK

11.2020 –
02.2021
2020/2021

12.

Sprzątanie świata

13.
14.
15.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Dzień Postaci z Bajek
Innowacja Pedagogiczna dla dzieci
przedszkolnych z zakresu edukacji
muzyczno-plastyczno-kulturalnej
„Szkoła Pamięta”
„Szkoła do hymnu”
Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka
„Higiena osobista”
„Zdrowe zęby”
„Śniadanie daje moc!”

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Cukrzyca
Czytanie każdego dnia – siedem
wspaniałych korzyści
Innowacja pedagogiczna „Czytam z
Klasą lekturki spod chmurki” –
międzynarodowy projekt edukacyjny
wspierający rozwój czytelnictwa
wśród uczniów klas 1-3

Zespół Programu
„Kubusiowi Przyjaciele
Natury”, ZENK
Nadleśnictwo
Babimost, ZENK
ZENK
ZENK
ZENK

2018 – 2021

cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
2020/2021

MEN, ZENK
MEN, ZENK
UNICEF, ZENK

12.2020
11.2020
11.2020

Higienistka szkolna
Higienistka szkolna
Partnerstwo dla
Zdrowia – koalicja firm
Biedronka, Danone,
Lubella oraz Instytutu
Matki i Dziecka, ZENK
ZENK
ZENK

cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie

Honorata Szanecka,
ZENK

2020/2021

cyklicznie
2019/2020
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25.

„Narodowe Czytanie”

26.

„Wyzwania klockowe na dni
wrześniowe”

27.
28.

Emocje, jak sobie z nimi radzić?
„Emocje”-kształtowanie odporności
na sytuacje trudne
Szkoła Pozytywnego Myślenia

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.

Kancelaria Prezydenta,
ZENK
Studio Rozwoju
„Potencjał” Glinno,
ZENK
ZENK
ZENK

Instytut Edukacji
Pozytywnej, ZENK
Bezpieczeństwo w Internecie
ZENK
Finał WOŚP
WOŚP, GOK
Babimost, ZENK
Telefonom w szkole mówimy NIE
ZENK
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ZENK
Światowy Dzień Osób
Zgromadzenie Ogólne
Niepełnosprawnych
Narodów
Zjednoczonych, ZENK
Innowacja pedagogiczna „Zakoduj
ZENK
swoją przyszłość”
Program „Skąd się biorą produkty
Powiatowa Stacja
ekologiczne”
SanitarnoEpidemiologiczna w
Zielonej Górze, ZENK
Program „Czyste powietrze wokół
Powiatowa Stacja
nas”
SanitarnoEpidemiologiczna w
Zielonej Górze, ZENK
Kramski Turniej BRD
ZENK i WORD Zielona
Góra
Odblaskowa szkoła
ZENK
Akcja dla dziewczynki z Afryki –
Caritas, Szkolne Koło
zbiórka datków na naukę
Wolontariatu w ZENK
Zasady bezpieczeństwa i działania
ZENK
przedszkola i szkoły w czasie
pandemii
„Zbiórka dla Dawidka
Rada Rodziców w ZENK
Żołądkiewicza” – akcja NAKRĘĆ
SIĘ I POMAGAJ Z UŚMIECHEM
(zbiórka nakrętek)
Warsztaty kulinarne dla dzieci
ZENK
przedszkolnych

09.2020
09.2020

cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
2019/2020
01.2020
cyklicznie
cyklicznie
12.2020

2020/2021
2019/2020

2019/2020

02.2020
cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie

cyklicznie

cyklicznie
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu „Jesteśmy różni, lecz
równie ważni”
„Program dla szkół” dotyczący
nieodpłatnego dostarczania owoców
i warzyw lub mleka i przetworów
mlecznych do SP
Bezpieczeństwo w drodze do
przedszkola
Spotkanie ze strażakami OSP
Kim jestem i na co mnie stać?
Jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa
mnie dotykają?
Moje działanie, mój sukces!
Relacje my, kontra reszta.
Mechanizmy motywacyjne
Niska samoocena a wyniki w nauce
Świadomość emocjonalna
Zdolność do samooceny
Odkryj własne JA
Akcja „Magiczna Poczta”
„Mała książka – wielki człowiek”

59.

„Czytam sobie. Pierwsza klasa!”

44.

45.

46.
47.
48.
49.

Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych,
ZENK
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

04.2020

Zgodnie z
harmonogramem

Policja, ZENK

cyklicznie

OSP, ZENK
Pedagog ZENK
Pedagog ZENK

cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie

Pedagog ZENK
Pedagog ZENK
Pedagog ZENK
Pedagog ZENK
Pedagog ZENK
Pedagog ZENK
Pedagog ZENK
Szkolne Koło Wolontariatu
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
CEO i Wyd. Harper Collins
Polska

cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
11.2020
cyklicznie
cyklicznie

SUKCESY UCZNIÓW 2020
lp.
1.
2.

3.

nazwa i organizator
Konkurs Matematyczny „Kangur”
ODN
Konkurs Młody Muzyk Ludowy, 46
Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu –
SML Zbąszyń, Region Kozła Konkurs

„Wyzwania klockowe na dni
wrześniowe” – Studio Rozwoju
„Potencjał”, Glinno

miejsce, nagroda, tytuł…
wyróżnienie
w kategorii „Kapela” – II miejsce dla naszego
zespołu w składzie: uczennica klasy 8
(klarnet S), uczennica klasy 8(skrzypce),
w kategorii „Klarnet S” – I miejsce
uczennica klasy 8,
w kategorii „Śpiew” – I miejsce ex aequo
dwie uczennice klasy 8
Dyplom za udział dla ucznia klasy 8
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4.

Kramski Międzyszkolny Turniej BRD
dla Szkół Podstawowych.

1 miejsce zajęła drużyna z Nowego Kramska,
2 miejsce zajęli drużyna z Jesionowa,
3 miejsce drużyna z Dąbrówki Wlkp.
Indywidualnie: zwyciężyła uczennica klasy 8
drugie miejsce zdobyła uczennica klasy 8,
trzecie miejsce zajął uczeń z Jesionowa.
W kategorii młodszych zawodników
indywidualnie zwyciężył uczeń klasy 2, drugi
był uczeń klasy 3, a trzeci uczeń klasy 2 –
wszyscy z ZENK.

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 2020 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 20,42 et., w tym na pełne etaty zatrudnionych było 18 nauczycieli,
w tym :
− Szkoła Podstawowa – 17,33 et.(15 nauczycieli zatrudnionych na pełne etaty w tym
jeden - dłuższa usprawiedliwiona nieobecność w pracy)
− 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 96 uczniów, a dodatkowego języka obcego –
niemieckiego – uczyło się 50 uczniów, ponadto w ramach godz. dodatkowych z Gminy
Babimost jęz. niemieckiego uczyła się kl. VI a i VI b ( 27 uczniów)
▪ do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 12,00 uczniów; najwięcej uczniów było
w klasie II – 16 uczniów, a najmniej w klasie IV – 8 uczniów,
▪ we wrześniu 2020 r. naukę w szkole rozpoczęło 96 uczniów w klasach 1 – 8 szkoły
podstawowej, w tym 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce dla 21 uczniów na kwotę 2 100,00 zł.
▪ dowóz zorganizowano dla 15 uczniów.
▪ w 2020 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Podmoklach
1 695 200,00 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;
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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;
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny 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
Liczba uczniów w oddziałach:
kl. I –13,
kl. II –16,
kl. III – 9,
kl. IV - 8,
kl. VI a –13,
kl. VI b –14,
kl. VII – 14,
kl. VIII –9.
RAZEM : 96 uczniów
Przedszkole
Liczba oddziałów: 2
Liczba uczniów w oddziałach: gr. młodsza (3-4 latki)-12, gr starsza – ( 5-6 latki) -20
▪ do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
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rocznik

2018
2017
2016
2015
2014
RAZEM:

dzieci
dziewcząt
łącznie
wrzesień – grudzień 2020
1
1
4
1
7
5
7
4
13
4
32

15

chłopców

3
2
3
9
17

▪ w 2020 roku gmina wydała na prowadzenie przedszkola w Podmoklach Wielkich:
259 200,00 zł
W Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych zatrudnionych jest 32 osób, w tym 23
nauczycieli i 9 pracowników obsługi (5,25 etatów, w tym jeden - dłuższa usprawiedliwiona
nieobecność w pracy).
Nauczyciele w podziale na stopień awansu zawodowego: dyplomowany – 6, mianowany –
9, kontraktowy – 8, stażysta – 0.
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 14 684,76 zł.
Programy i konkursy:
1) Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”;
2) Ogólnopolski Konkurs przyrodniczy świetlik;
3) „Myślę pozytywnie” – ogólnopolski projekt pilotażowy;
4) „Bezpiecznie na wsi”-konkurs plastyczny KRUS;
5) Program „Mleko w szkole”;
6) Program „Warzywa i Owoce w szkole”.
Projekty:
W 2020 roku zostały pozyskane następujące środki:
1. „Szkoła dla innowatora”- pozyskano 49.000,00 na aranżację przestrzeni edukacyjnej.
2. Różnica podniebień x suma smaków = pysznie, zdrowo, kolorowo - Fundacja M bank
– 5.000,00 zł.
3. Zielona klasa - Arboretum przy szkole- 5000 ,00 -IKEA.
4. Odkrywamy tajemnice lasu- 3200,00 – IKEA.
5. Zielony mini ogródek- 800,00 –IKEA.
6. Nadleśnictwo Babimost – 1500,00.
Sukcesy; jako jedyna szkoła w woj. lubuskim w listopadzie 2020 r. uzyskaliśmy akredytację
do programu Erasmus+ na lata 2021-2027 .
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Działania profilaktyczne realizowane na rzecz wspierania rodziny w 2020r. przez Zespół
Edukacyjny w Podmoklach Małych zawarte są w dziale POMOC SPOŁECZNA Wspieranie rodziny.

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
Rachunkowość
Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Babimoście, prowadzi księgi rachunkowe oraz
sporządza sprawozdawczość w oparciu o zarządzenie z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia dokumentacji oraz przyjętych zasad rachunkowości. Zgodnie z tym,
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.
Instytucja przeprowadza inwentaryzację w następujący sposób:
− w drodze spisu z natury dla środków pieniężnych w kasie,
− w drodze spisu z natury dla środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych,
− w drodze potwierdzenia sald, dla środków pieniężnych na rachunkach bankowych
oraz należności,
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− w drodze porównana stanów księgowych, dla zobowiązań z tytułów publicznoprawnych oraz pozostałych aktywów i pasywów.
Środki trwałe o okresie używania dłuższych niż rok, lecz o wartości jednostkowej
nieprzekraczającej 3 500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do
używania w pełnej wartości początkowej.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej większej od 3 500
zł ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo i amortyzuje metodą liniową wg zasad i stawek
podatkowych.
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2020 rok stosowano nadrzędne zasady
rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 pkt.2 ustawy.
Część opisowa.
1. Wykonanie planu przychodów.
Gminny Ośrodek Kultury w roku 2020 osiągnął przychody w wysokości:
809 108,21PLN.
a. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości: 750 000 PLN.
b. Przychody ze sprzedaży w tym wynajmu: 26 518,26 PLN.
c. Z realizacji projektów: 32 573,05 PLN.
d. Przychody finansowe 16,90 PLN.
2. Wykonanie planu kosztów.
Plan wydatków (po zmianach) w GOK wynosi 763 309,33 PLN.
a. Stan środków pieniężnych 106 383,68 PLN.
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 nie
wystąpił gdyż instytucja przekazała środki na działalność statutową.
2. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy
Skutki pandemii koronawirusa dotknęły każdej z dziedzin Naszego życia.
Ograniczenia dotyczą także sfery kultury – smucą pozamykane instytucje i odwołane
imprezy. Babimojska instytucja jednak się nie poddała i wzięła sprawy w swoje ręce
w inicjacji pomysłów na dotarcie do odbiorców innymi ścieżkami.
Naprzeciw potrzebom wychodzi internet i jego niekończące się możliwości: na
odbiorców stęsknionych kultury w Babimoście czekały m.in. filmy edukacyjne, zajęcia dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
W czasie pandemii edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród
społeczeństwa naszej gminy polegało w znacznym stopniu na udziale przez on-line
w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GOK. W okresie
letnim mieszkańcy uczestniczyli w wydarzeniach plenerowych jak koncerty, sten dapy
w określonej liczbie z zachowaniem reżimów sanitarnych. Aktywne uczestnictwo
w różnorodnych zajęciach, sekcjach, spotkaniach, konkursach i imprezach kulturalnych
przyczyniało się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpłynęło na rozwój
osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie
kształtowała się aktywność , otwartość, kreatywność. Stałe zajęcia sekcji GOK odbywały
się w formie on-line w sposób pożyteczny dla psychiki uczestników. Troską kadry GOK
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jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kształtowanie nawyku kulturalnego
zachowania się w różnych sytuacjach.

MIESIĄC
STYCZEŃ 2020

LUTY 2020

MARZEC 2020
KWIECIEŃ 2020

MAJ 2020

CZERWIEC 2020

LIPIEC 2020

SIERPIEŃ 2020
WRZESIEŃ 2020
PAŹDZIERNIK
2020

LISTOPAD 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GOK ZA 2020
IMPREZY
14.01 – 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
28.01 Powrót Babimostu do macierzy
27.01 Ferie z GOK
3-7.02 Ferie z GOK na wioskach
15.02 Bal przebierańców dla dorosłych
19.02 Gminny konkurs recytatorski
23.02 Biesiada Śląska
28.02 Pro-arte Sulechów- wokal
Zajęcia online
Zajęcia online
-konkurs plastyczny „Komiks”
-konkurs fotograficzny„Kreatywna majówka rodzinna”
-konkurs muzyczny
„Majowa piosenka”
Zajęcia online
Konkurs plastyczny „Coś z niczego”
-konkurs plastyczny „Mój wymarzony Dzień Dziecka”
Zajęcia online
Konkurs fotograficzny „Babimost w obiektywie”
-Strefa kultury w zielonym zakątku
-Strefa kultury w zielonym zakątku
03.07 Stand up- Paweł Reszela
17.07 koncert Anderea Lattari włoskie przeboje/
24.07 koncert zespołu MAVADAKID
-Strefa kultury w zielonym zakątku 08.08 muzyka dla wszystkich-DJ
Zajęcia stacjonarne
26.09- kreatywna sobota dla dzieci
Zajęcia w sekcjach stacjonarnie
Konkurs plastyczny ‘Jesień nie musi być szara”
-Akcja -Woda dla szpitali
-Zakupy dla seniorów
Zajęcia stacjonarne i online
Konkurs fotograficzny „Najfajniejsze przebranie świąteczne”
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GRUDZIEŃ 2020

Wróżby andrzejkowe dla dzieci online
Zajęcia online
Konkurs plastyczny na maseczkę świąteczną
I miejsce dla grupy JAMP Polsko-Niemiecki festiwal tańca w
kategorii 16-18 lat
Kreatywne pakowanie prezentów - online
19.12-Ryneczek produktów regionalnych
-Mikołajkowy zawrót głowy – w plenerze
-gra terenowa dla dzieci

Informacje na temat działalności GOK na bieżąco można śledzić na facebooku:
http://www.facebook.com/gok Babimost oraz stronie internetowej: www.gokbabimost.pl
3. Zadania realizowane w sołectwach
W strukturach GOK znajdują się następujące placówki wiejskie:
1. Sala i Świetlica wiejska w Nowym Kramsku
2. Sala wiejska w Starym Kramsku
3. Świetlica wiejska w Kolesinie
4. Sala i Świetlica wiejska w Podmoklach Małych
5. Sala wiejska w Podmoklach Wielkich
W salach i świetlicach wiejskich na początku roku odbywały się różne imprezy,
prowadzone były różnorodne formy zajęć, w tym: dzieci miały możliwość korzystania
z gier planszowych, dydaktycznych i zabaw w terenie. W związku z pandemią wszelkie
formy zajęć zostały zawieszone.
4. Współpraca międzynarodowa.
GOK współpracuje z partnerską gminą Neuruppin oraz Bloischdorf przy realizacji
imprez kulturalnych. W lutym 2020 na zaproszenie Bloischdorf uczestniczyliśmy
w projekcie organizowanym przez stronę niemiecką. W roku 2020 z powodu pandemii nie
udało nam się wspólnie zrealizować projektów współfinansowanych z Programu Interreg.
W związku z panującą pandemią SARS-COV-2 zostały przełożone projekty do późniejszej
realizacji w 2021r:
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
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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.
Ze względu na pandemię Covid-19 Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera
w Babimoście musiała w pewien sposób ograniczyć dostępność świadczonych usług
bibliotecznych. Zrezygnowaliśmy z udostępniania księgozbioru na miejscu. Ograniczony
został wolny dostęp do półek z księgozbiorem. Wychodząc naprzeciw czytelnikom
biblioteka uruchomiła wypożyczanie książek poprzez dostarczanie ich do domu,
zamawianie książek na telefon, wypożyczanie przed budynkiem placówki.
Filia Biblioteczna w Nowym Kramsku była zamknięta od marca do lipca, ponieważ takie
były zalecenia sanepidu z uwagi na to, iż biblioteka mieści się w budynku, w którym
znajdują się mieszkania i czytelnicy dzielą jeden korytarz z mieszkańcami. Kolejne
zamknięcie miało miejsce w listopadzie.
Oddział dla Dorosłych
W 2020 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
prezentowały napisane przez siebie recenzje, a przebieg spotkania prezentowaliśmy na
stronie biblioteki. Od marca spotkania miłośniczek DKK odbywały się on-line w związku
z trwająca epidemią Covid-19. Wydarzenia przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej,
zapraszając do wysłuchania recenzji z przeczytanej książki Theodora Krogera "Syberia.
Moje miejsce na ziemi". Relację przygotowała jedna z klubowiczek Dyskusyjnego Klubu
Książki dla Dorosłych.
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście po raz kolejny przystąpiła do
akcji Narodowego Czytania. Fragmenty ”Balladyny” Juliusza Słowackiego z podziałem na
role przeczytali zaproszeni goście. Byli to czytelnicy biblioteki, przedstawiciele
stowarzyszeń oraz młodzież. Zapis przebiegu akcji opublikowany został na Facebook’u
biblioteki. Na zakończenie goście przy skromnym poczęstunku podzielili się refleksjami na
temat utworu. Pamiątkę w postaci okolicznościowej pieczęci można było otrzymać w
bibliotece.
23 września 2020 r. Biblioteka Publiczna w Babimoście gościła niezwykłą pisarkę Tanyę
Valko, popularną autorkę powieści traktujących o związkach Polek z muzułmanami.
Spotkanie z pisarką cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiadała
podczas wizyty na liczne pytania zadawane przez zaproszonych gości. Na koniec spotkania
można było kupić książki z autografem pisarki.
"BIURKO PISARZA" – WIRTUALNE SPOTKANIA Z POLSKIMI PISARZAMI
W ostatnim czasie działania instytucji kultury przenoszą się do sieci, a ich odbiorcy
zachęcani są aby pozostali w swoich domach. Z uwagi na obecną sytuację Biblioteka
Publiczna w Babimoście rozpoczęła cykl wirtualnych spotkań pod hasłem., „Biurko
pisarza”, poświęconych rozmowom o czytaniu i pracy twórczej z czołowymi postaciami
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polskiej literatury. Pierwszym gościem cyklu był Piotr Borlik, następnie Zofia Mąkosa,
Agnieszka Lingas-Łoniewska, Robert Małecki, Monika B. Janowska, Dawid Waszak…
Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK "Zasmakuj w bibliotece" przygotowaliśmy dla
całych rodzin konkurs fotograficzny.
Oprócz tego pozostając w relacjach ze swoimi czytelnikami mieliśmy dla Nich ciekawe
propozycje na spędzenie wolnego czasu #zostań w domu zapraszając do wzięcia udziału
w konkursach:
- konkursie walentynkowym
- sleeveface „Ubierz się w książkę”
- rodzinny konkurs literacki "Opowieść o Świętym Mikołaju"
- "moje święta z książką"
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
- Począwszy od stycznia 2020 roku odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
dla Dzieci, w których uczestniczyły grupy pięcio i sześciolatków z Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Babimoście. Prowadzone były zajęcia z języka
angielskiego dla dzieci i młodzieży FunEnglish w bibliotece. Jest to e-kurs, z którego
korzysta dziesięcioro dzieci.
- We wrześniu 2020 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży przystąpił, już po raz trzeci, do
projektu organizowanego przez Instytut Książki pod hasłem: „Mała książka – wielki
człowiek”. Akcja miała zachęcić rodziców najmłodszych dzieci do odwiedzenia biblioteki,
wypożyczenia książki i codziennego czytania. Każdy trzylatek, który przyszedł do
biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
naklejek został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.
Filia Biblioteczna w Nowym Kramsku
Filia Biblioteczna w Nowym Kramsku prowadziła cykl spotkań odbywających się
w Przedszkolu w Nowym Kramsku oraz w Starym Kramsku: „Czytanie na dywanie” – to
comiesięczne spotkania dla dzieci w wieku od 3-4 lat , po za tym Dyskusyjny Klub Książki
dla dzieci w wieku 5-6 lat.. Filia wzięła udział w projekcie „Mała książka, Wielki
Człowiek” oraz w akcji „ Narodowe Czytanie 2020”.

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
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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 2020r:
I.
Turnieje, imprezy sportowe oraz sportowo-widowiskowe:
1. XIII edycja Babimojskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2019/20;
2. Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
i ponadpodstawowych – eliminacje wojewódzkie LOM
II. Mecze, turnieje, zawody szkolne:
1. Mecze w tenisa stołowego – grupa południowa;
2. Mecze unihokeja w kategoriach: juniorzy młodsi oraz seniorzy.
III. Zajęcia realizowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Babimoście: brak
IV. Zgrupowania i szkolenia:
1. Zgrupowanie treningowe niemieckiego klubu piłki nożnej s.v. Dobern;
2. Zgrupowanie kadry Narodowej Polski seniorów w unihokeju;
3. Letnie zgrupowania piłki nożnej Grom Plewiska;
4. Konsultacje Kadry Województwa Lubuskiego ZPN w piłce Nożnej - dziewczęta;
V. Prowadzone były zajęcia:
− piłka nożna w wieku 4-7 lat;
− piłka nożna w wieku 7-12 lat GKS Olimpia;
− gimnastyka UKS Olimp;
− zajęcia z unihokeja UKS Fenomen;
− zajęcia z badmintona UKS ISKRA;
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− treningi i mecze w rozgrywkach wiosenno-jesiennych w piłce nożnej LKS ,,Klon”
i LZS ,,Jedność”.
W gminie działa pięć stowarzyszeń prowadzących 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.
W związku z panującą pandemią w 2020r. ilość zgrupowań, meczy oraz turniejów uległa
zmianie. Wszystkie zajęcia powracające do hali i na boiska odbywały się w reżimie
sanitarnym zalecanym przez Ministerstwo Zdrowia. Zasady obowiązują do dziś.
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 2020 r. w zakładzie zatrudnionych było 22 osób na 19 etatach.
Główną działalność zakładu stanowi zgodnie z numerem PKD: 3600Z- pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody. Pozostała działalność:
− w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę w tym odbiorcom indywidualnym
i podmiotom gospodarczym, za pomocą urządzeń wodociągowych;
− w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
dostarczanych przez usługobiorców z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych;
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−
−
−
−
−
−

zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym;
gospodarka odpadami oraz utrzymanie PSZOK;
oczyszczanie miasta i wsi;
utrzymanie zieleni;
opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
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 2020 roku wynosi 1.350.
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 1.319.
Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej zostały wyposażone
w wodomierze główne, część nieruchomości korzysta z zainstalowanych podliczników na
wodę bezpowrotnie zużytą. Część nieruchomości jest wyposażona w wodomierze
zainstalowane na własnych ujęciach wody służące do prawidłowego obliczania ilości
dostarczanych ścieków.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda jest pobierana, uzdatniana
i dostarczana w jednakowy sposób zarówno do celów socjalno-bytowych, jak również dla
zakładów usługowych i produkcyjnych.
Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie
i oczyszczenie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług, zakład
ustala jednolitą taryfę, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup
odbiorców.
Do ustalonych cen i stawek w taryfach dolicza się podatek od towarów i usług
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Zasady działania oraz jakość świadczonych usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa Regulamin zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy
Babimost. Jakość wody dostarczanej przez zakład jest zgodna z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).
Jakość ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnię ścieków w Babimoście odpowiada
wszelkim wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra 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 2020 r. Zakład na bieżąco
realizował obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska w zakresie opłat za
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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 pozwalała 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 31.12.2020 r. Zakład zarządzał 20 lokalami na terenie wiejskim o łącznej
powierzchni 1303,31m2 oraz 69 na terenie miejskim o łącznej powierzchni 3381,52m2.
W zakresie gospodarki odpadami i utrzymania PSZOK:
Odbiorcą odpadów komunalnych w 2020 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 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 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. Od 01.04.2020 r. stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła i wynosiła 23,00 zł miesięcznie od osoby,
jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny, natomiast 46,00 zł
miesięcznie od osoby, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób zmieszany
i obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku. 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 160,00 zł, natomiast
w sytuacji, gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób zmieszany 320,00 zł.
Na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na
dzień 31.12.2020 r. wynosiła: 6117 osób, w tym: miasto: 3816, wioski: 2301.
W roku 2020 z terenu Gminy Babimost łączna masa odebranych i zebranych
odpadów komunalnych na podstawie Kart Przekazania Odpadów wynosiła 2.008,43 Mg.
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:
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papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło, przeterminowane leki, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane chemikalia,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, gruz, 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 2020 r. powinno wpłynąć 1 506 965,26
zł. Do dnia 31.12.2020 r. wpłynęło 1 343 917,97 zł, w tym nadpłaty na 2020 rok 13 996,64
zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły: 177 043,93 zł, w tym zaległości 105 371,44
zł.
W 2020 roku poniesiono głównie następujące koszty odbioru odpadów:
− za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost – 1 192 320,00 zł.
− zbiórka i odbiór przeterminowanych leków – 1944,00 zł
− obsługa i utrzymanie PSZOK-u – 81 352,40 zł
− koszt obsługi systemu – 94 250,45 zł.
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 2020 r. na bezdomne zwierzęta Gmina Babimost poniosła następujące koszty:
- schronisko 12 925,77 zł
- weterynarz 5 573,00 zł
- zakup karmy 1899,12 zł.
Łączny koszt wyniósł 20 397,89 zł.
W 2020 r. odłowiono trzy psy, które trafiły do schroniska w Jędrzejewie. Na dzień
31.12.2020 r. w schronisku przebywały 2 psy z terenu Gminy Babimost.
Wydano 18 skierowań na zabiegi weterynaryjne dla kotów, w tym:
- sterylizacja – 26 kotów,
- kastracja - 4 kotów,
- leczenie – 2 kotów,
Ponadto wpłynęło 12 wniosków od społecznych opiekunów zwierząt o zakup karmy. Na
dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 6 społecznych opiekunów zwierząt.

Finanse Zakładu Usług Komunalnych:
Wykonany budżet zakładu po stronie dochodów wyniósł – 4.033.960,97 zł. Na ww.
kwotę składały się dochody z sześciu działów:
- dostarczanie wody - 990.647,79 zł,
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- gospodarki mieszkaniowej -279.442,87 zł,
- gospodarki ściekowej – 1.411.903,68 zł,
- gospodarki odpadami – 1.343.917,97 zł,
- zakładu gospodarki komunalnej – 923,05 zł
- pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami – 7.125,61 zł.
Wykonany budżet zakładu po stronie wydatków wyniósł 2.720.013,50 zł. Na ww.
kwotę składały się wydatki w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej wsi – 13.823,08 zł,
- dostarczania wody – 502.053,16 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 294.068,24 zł,
- gospodarki ściekowej – 755.671,00 zł,
- gospodarki odpadami – 95.187,49 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 549 745,93 zł,
- utrzymanie zieleni – 43.643,90 zł,
- wydatki zakładu gospodarki komunalnej – 446.566,70 zł,
- usługi związanej z prowadzeniem schroniska – 12.461,87 zł,
- pozostała działalność związana z ochroną zwierząt bezdomnych – 6.792,13 zł.
W ramach wykonanego budżetu zostały poniesione koszty w wysokości 17.855,10 zł
związane z projektem: Polsko-niemieckie warsztaty- metody zarządzania Zakładami
Komunalnymi oraz nowoczesne metody usuwania awarii sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych w Polsce i Niemczech. W projekcie wzięło udział 31 osób, pracowników
Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście i partnerskiego przedsiębiorstwa komunalnego
SWAZ ze Spremberga. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną szkolenia
odbywały się z zachowanie reżimu sanitarnego.
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