1

Wstęp do Raportu o stanie Gminy Babimost za 2021 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 2021, w informacji o stanie mienia Gminy Babimost za rok 2021 bądź też
w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za 2021 rok.
Raport o stanie Gminy Babimost za 2021 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 2021
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 2021.
Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2021 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 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
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.

3

− 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”.
− Uchwała Nr XIX/166/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W Gminie Babimost w 2021 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, od 1 października 2021- w likwidacji
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;
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3) wynikające z innych ustaw szczegółowych i zawartych umów, porozumień.
Stan zatrudnienia w urzędzie na dzień 01.01.2021 r. wynosił: 29 osób, natomiast
w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 27,40. Na dzień 31.12.2021 r. urząd zatrudniał 33
osoby tj. 30,92 w przeliczeniu na pełne etaty. W urzędzie funkcjonują samodzielne komórki
organizacyjne, w tym 6 osób na stanowisku kierowniczym, 20 osób na stanowisku
urzędniczym, 3 osoby na stanowisku pomocniczym i obsługi oraz 4 osoby na stanowisku
pomoc administracyjna.
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. W 2021 roku, z myślą o poprawie jakości obsługi
interesantów i komforcie osób słabosłyszących zakupiono pętlę indukcyjną. Urządzenie jest
przenośne, więc może być wykorzystywane w każdym biurze. Ponadto 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 w 2021 roku zostały wprowadzone czasowe ograniczenia funkcjonowania
określonych instytucji lub zakładów pracy oraz czasowe ograniczenie określonych
zakresów działalności przedsiębiorców w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
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Urząd Miejski w Babimoście od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.05 2021 r. oraz od dnia
25.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obsługiwał interesantów w ograniczonym zakresie.
Praca realizowana była w systemie zdalnym, co drugi dzień zapewniając w każdym dniu
roboczym pracę połowy liczby pracowników. 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. 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.
W urzędzie kilkadziesiąt razy spotykał się trzyosobowy skład Gminnego Zespołu ds.
Zarządzania Kryzysowego, gdzie niejednokrotnie podejmowane były trudne decyzje.
Głównym tematem spotkań była sytuacja na terenie gminy pod względem COVID-19.
Poruszane tematy dotyczyły między innymi następujących kwestii:
1. Podsumowanie sytuacji epidemicznej na terenie Gminy Babimost w roku 2021.
2. Przygotowanie wytycznych i procedur w przypadku wystąpienia nowej fali zachorowań
na COVID-19.
3. Zorganizowanie transportu dla osób niepełnosprawnych i mających trudności
z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz możliwości dojazdu punktu
szczepień do domów obłożnie chorych i mających problemy z chodzeniem. W tym celu
spotkano się z przedstawicielem punktu szczepień i uzgodniono szczegóły.
4. Omówienie działań na rzecz promocji programu szczepień oraz podjęcie decyzji
o organizacji pikniku rodzinnego w dniu 25 lipca 2021 roku.
5. Omówienie programu pikniku rodzinnego. W tym celu spotkano się z dyrektorem
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście celem uzgodnienia szczegółów imprezy.
Rozdzielono zadania do wykonania i zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10.000
zł pozyskane z LUW w Gorzowie Wlkp. na organizację i promocję szczepień. Podczas
trwania pikniku można było zaszczepić się szczepionką firmy Johnson & Johnson.
Z możliwości tej skorzystało około 130 osób.
6. W związku z wystąpieniem na terenie powiatu zielonogórskiego choroby ASF oraz
ptasiej grypy omówienie działań w celu informowania rolników i hodowców drobiu
oraz trzody o wprowadzonych aktach prawnych (rozporządzeniach i zarządzeniach
Wojewody Lubuskiego) oraz o konieczności stosowania bioasekuracji. Umieszczono
przy drogach tablice informacyjne o ptasiej grypie i ASF.
7. Omówienie sytuacji związanej z zarażeniem COVID-19 w szkołach i przedszkolach
publicznych i niepublicznych. Wypracowanie procedur informowania organu
prowadzącego o ilości klas, uczniów i nauczycieli objętych kwarantanną, a także
sposobu informowania Sanepidu oraz burmistrza o zagrożeniach związanych
z koronawirusem.
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8. Opracowanie ogłoszenia Burmistrza w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi
interesantów w Urzędzie Miejskim w Babimoście w związku z zakażeniem COVID-19
sześciu pracowników urzędu. Wprowadzenie naprzemiennej pracy zdalnej co drugi
dzień.
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 2021 zakładał wpływy w kwocie 39 371 824,00 zł oraz wydatki
w kwocie 41 222 800,00 zł.
Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 41 659 566,31 zł. tj. w kwocie wyższej od
wstępnie planowanych wpływów.
Na poziom wykonania planu dochodów ogółem znaczący wpływ miały dochody bieżące,
które zostały zrealizowana w wysokości 104,17 % do planowanych dochodów bieżących.
Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 40 113 070,81 zł tj. w kwocie niższej od
wstępnie planowanych wydatków.
Realizacja budżetu wymagała wprowadzenia przez radę 4 zmian w celu urealnienia
wielkości dochodów wydatków oraz przychodów. Planowane przychody na początek roku
z tytułu kredytów wynosiły 4 263 600,00 z ł a wykonanie to kwota 3 808 045,08 zł w tym,
kredyty 3.000 000,00 zł. nadwyżka z lat ubiegłych – 645 060,00 zł i wolne środki
162 985,08 zł
Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 546 495,50 zł.
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych ujęto w dziale INWESTYCJE.
1 stycznia 2021 r. funkcjonowało w gminie 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, ograniczyło działalność. Dotacja obejmowała
następujące zadania:
1. W zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej
opieki i integracji społecznej
1) Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej w Babimoście
− 3.500,00 zł na realizację zadania „Podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona
dóbr kultury i tradycji”.
2) Związek Żołnierzy Wojska Polskiego im. 45 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
w Babimoście
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− 3.500,00 zł na realizację zadania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
3) Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni
Podmoklom
− 20.0000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie rozwoju i ochrony dziedzictwa
kulturowego regionu”.
4) Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” w Babimoście
− 2.500,00 zł na realizację zadania „Organizowanie imprez kultywujących tradycje
regionalne”.
5) Babimojski Uniwersytet Trzeciego Wieku
− 2.500,00 zł na realizację zadania „Działania kulturalno – edukacyjne osób
w starszym wieku”.
6) Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „Cyga”
− 2.500,00 zł na realizację zadania „Ocalenie od zapomnienia dawnych tradycji
zwyczajów i obyczajów łączących pokolenia”.
Na zadanie „Wspieranie integracji i aktywizacji osób w podeszłym wieku, inwalidów” nie
złożono żadnej oferty.
2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) Ludowy Klub Sportowy „Klon” w Babimoście
− 24.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu w tym głównie piłki nożnej
dla młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Babimost”.
2) Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Podmokle
− 33.000 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) Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” Nowe Kramsko
− 22.000 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) „Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Babimost
− 7.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w zawodach,
meczach i rozgrywkach sportowych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Babimost
w zakresie badmintona”.
5) Uczniowski Klub Sportowy „Fenomen” Babimost
− 10.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w zawodach,
meczach i rozgrywkach sportowych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Babimost
w zakresie unihokeja”.
6) Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
− 8.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w zawodach
i pokazach, popularyzowanie akrobatyki sportowej wśród dzieci”.
7) Gminny Klub Sportowy „Olimpia”
− 20.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie sportu oraz udział w imprezach
sportowych i meczach piłki nożnej wśród dzieci”.
8) Klub Sportowy Tenisa Stołowego
− 2.000 zł na realizację zadania Upowszechnianie sportu oraz udział w imprezach
sportowych i popularyzowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców”.
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3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) Sulechowskie Stowarzyszenie „Amazonek”
− 1.000 zł na realizację zadania „Upowszechnianie profilaktyki oraz pomoc
w rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii”.
2) Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Babimost
− 3.500 zł na realizację zadania „Pomoc w dostępie do rehabilitacji i integracji osób
niepełnosprawnych”.
3) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Babimost
− 3.500 zł na realizację zadania „Pomoc w dostępie do edukacji leczniczej oraz
integrowanie osób wymagających stałej opieki medycznej”.
MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 40 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 6 077 osób, w tym 5 936 osoby
zamieszkiwały na pobyt stały i 141 osoby na pobyt czasowy, w tym 3 093 kobiet
i 2 984 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 524,
a liczba mieszkańców 628,
− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1 728,
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64 lat) wynosiła 1 881,
− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 841, a liczba mieszkańców
475.
W 2021 r. na terenach miejskich mieszkało 3 761 osób, a na terenach wiejskich 2 316 osób.
W podziale na poszczególne miejscowości liczba mieszkańców wynosiła:
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W 2021 r. narodziło się w gminie 66 dzieci, w tym 36 dziewczynki i 30 chłopców,
a zmarło 79 osób, w tym 40 kobiet i 39 mężczyzn. W porównaniu do 2020 r. spadek
procentowy zgonów wyniósł 9%.
Wobec powyższego przyrost naturalny w 2021 r. wyniósł -13.
W 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Babimoście sporządzono 71 aktów małżeństwa:
w tym było 29 ślubów konkordatowych, 40 cywilnych (20 poza Urzędem Stanu Cywilnego,
20 w Urzędzie Stanu Cywilnego) oraz 2 transkrypcje. Z tego zarejestrowano 12 małżeństwa
mieszkańców Gminy Babimost, natomiast spoza gminy 28 małżeństw.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gmina Babimost na dzień 31 grudnia 2021 r. była właścicielem 72 budynków
komunalnych, w tym 16 mieszkalnych, w których jest 89 mieszkań o ogólnej pow.
użytkowej 4.644,90 m2.
Wykaz budynków komunalnych przedstawia poniższa tabela:
Miejscowość

Ogółem

Mieszkalnych

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

34
13
5
7
7
4
0
2
72

11
2
0
0
2
1
0
0
16

Liczba
mieszkań
69
8
2
1
7
2
0
0
89

Pow. użytkowa
mieszkań w m2
3 341,77
558,27
117,72
58,70
433,80
134,64
0
0
4 644,90

W porównaniu do lat ubiegłych zwiększyła się liczba budynków komunalnych z uwagi na
wybudowanie i oddanie do użytku dwóch nowych szatni na terenie boiska sportowego
w Kolesinie oraz w Podmoklach Wielkich.
W 2021 r. dokonano remontu oraz napraw bieżących budynków i mieszkań, znajdujących
się w Babimoście, Podmoklach Małych, Starym Kramsku i w Podmoklach Wielkich
między innymi:
− remont kapitalny mieszkania przy ul. Kargowskiej 15/4 wraz z wymianą instalacji
elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych i CO,
− rozpoczęto remont kapitalny mieszkań przy ul. Konstytucji 3 Maja 4/1 i 2/5,
− remonty pieców – ul. Kargowska 15/8,
− zagospodarowano gruz po rozbiórce budynków (ul. M.J. Piłsudskiego 2 oraz Podmokle
Wielkie 32)
Na dzień 1 stycznia 2021 r. w 3,37% mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet,
na dzień 31 grudnia 2021 r. odsetek ten wynosił 3,37%.
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Na początku 2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 31 rodzin, zaś pod koniec
2021 r. były to 23 rodziny. Zmniejszenie wynikło z faktu wykreślenia w ciągu roku kilku
rodzin z listy, przydziału mieszkań oraz dopisaniu nowych osób.
Na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego zarejestrowanych na dzień
1 stycznia 2021 r. było 10 osób. W ciągu roku dopisano jedną nową osobę.
Gmina do swojej dyspozycji ma lokale komunalne uzyskane z ruchu ludności i dlatego też
nie może zabezpieczyć lokalu dla każdej potrzebującej osoby oraz lokale socjalne (na dzień
31 grudnia 2021 r. – 4 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 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin na łączną kwotę 10.854,18 zł.
2. Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają także prawo do przyznania dodatku
energetycznego. W 2021 r. wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 45,57 zł.
W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. do tut. Urzędu Miejskiego wpłynął
jeden wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. W toku postępowania ustalono, że
wnioskodawca nie spełnia warunków przyznania dodatku energetycznego. Z uwagi na
powyższe tut. organ wydał decyzję odmowną w niniejszej sprawie.

DROGI
Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy wynosi 29,600 km, dróg powiatowych –
25,558 km. 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). W uzgodnieniu
z sołtysami, drogi polne na terenach wiejskich są systematycznie równane.
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 dziesiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających
azbest. W 2021 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.
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Zadaniem objęto:
− demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek i transport
falistych płyt azbestowo – cementowych z 1 nieruchomości położonej 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 11 nieruchomości położonych na terenie Gminy
Babimost.
Wyroby zawierające azbest zostały przekazane na składowiska azbestu odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest: EKO-MYŚL Sp. z o.o. Dalsze 36, 73-300
Myślibórz oraz INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. przez firmę
EKO24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno.
Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów
zawierających azbest odznaczających się dużą odpornością na działanie czynników
chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Należy pamiętać, że azbest zaliczany jest do
10-ciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
W wyniku realizacji zadania, które zostało przeprowadzone na terenie Gminy Babimost
unieszkodliwiono w 2021 odpady zawierające azbest w ilości 2 113,91 m2, tj. 33,650 Mg.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 20 293,53 zł. Całkowite usunięcie azbestu
z terenu Gminy Babimost winno być wykonane do końca 2032 roku zgodnie
z przepisami ustawy. Na dzień 31 grudnia 2021 r. z terenu gminy od 2012 r. usunięto
48.511,93 m2 tj. 644,474 Mg azbestu. Zgodnie z inwentaryzacją na terenie Gminy Babimost
do usunięcia pozostało 100 049,1 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,
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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:
− 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 2021 roku do tut. urzędu wpłynęły 22 wnioski o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza, z czego
podpisano 21 umów na udzielenie dotacji. Rozliczonych zostało 21 umów na kwotę
69 000,00 zł.
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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.
W roku 2021 nie złożono żadnego wniosku.
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 2021 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 2021 roku na terenie Gminy Babimost wpłynęło 12 wniosków o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Spośród złożonych wniosków 11 decyzji zostało
wydanych. Wniosków o wydanie decyzji związanych z budową elektrowni
fotowoltaicznych wpłynęło 10.
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Spośród złożonych pism, wydanych zostało 9 decyzji środowiskowych ze zgodą na
realizację przedsięwzięć o łącznej mocy do 106 MW, które obejmowały będą powierzchnię
89,33 ha.
CEEB- centrala ewidencja emisyjności budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą
się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej
stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.:
"kopciuchów". Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.
Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., drogą elektroniczną:
− przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu
na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
− w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście
w Urzędzie Miejskim.
Druki
formularzy
wraz
ze
wzorami
są
dostępne
na
stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Osoby, które mimo obowiązku zadeklarowania źródła ogrzewania nie zrobią tego, muszą
liczyć się z karą grzywny od 500 zł. W przypadku, gdyby sprawa została skierowana do
sądu, kwota ta może wzrosnąć do 5 tys. złotych.
W Gminie Babimost do 31.12.2021 r. zostało zgłoszonych papierowo 138 deklaracji CEEB.
Retencja
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, od
1 stycznia 2018 roku osoby posiadające nieruchomość, na których zmniejszono naturalną
retencje terenową mają obowiązek ponieść tzw. opłatę retencyjną. Do poniesienia opłaty
zobowiązani są właściciele:
− posiadający nieruchomość o powierzchni powyżej 3500m2, na której wykonano roboty
lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem,
− posiadający nieruchomość, na której nastąpiło zmniejszenie retencji w skutek
wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie
czynnej,
− których nieruchomość nie jest ujęta w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej
Oświadczenia należy składać odrębnie dla każdej nieruchomości zgodnie z zasadą
„jedna księga-jedna nieruchomość”.
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Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r., na podstawie art. 389 pkt 2 w zw. z art. 34
pkt 4 ustawy Prawo wodne, został wprowadzony obowiązek uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót
lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej
lub zamkniętej.
Zgodnie z art. 388 ust. 2 ww. ustawy wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego
następuje m.in. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Mając powyższe na uwadze, właściciele nieruchomości którzy uzyskali pozwolenie
wodnoprawne i wykonali na nieruchomości roboty lub obiekty budowlane zmniejszające
naturalną retencję terenową, proszone są również do przedłożenia wydanych pozwoleń
wodnoprawnych w celu określenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej.
INWESTYCJE
W roku 2021 Gmina Babimost realizowała następujące inwestycje:
1. Przebudowa dróg gminnych – ulicy Piłsudskiego i ulicy Sulechowskiej wraz
z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo i wykonaniem
oświetlenia drogowego. Zakres robót obejmował przebudowę ww. ulic wraz
z częściową przebudową oświetlenia drogowego ulicy Sulechowskiej, od ulicy
Spółdzielczej do Leśnej oraz od Rynku do ulicy Spółdzielczej, a także oświetlenia
drogowego ulicy Piłsudskiego od ulicy Kościelnej do ronda. Przedmiot robót
obejmował również przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę skrzyżowania
zwykłego ulic Piłsudskiego, Kargowskiej i Wolsztyńskiej na skrzyżowanie typu rondo.
Nawierzchnię dróg sfrezowano, położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego,
natomiast nawierzchnię ronda wykonano z kostki granitowej i kostki bazaltowej.
Przebudowano chodniki ww. ulic – zastosowano kostkę bazaltową, granitową oraz płyty
granitowe.
Wartość inwestycji wyniosła 4 175.869,49zł brutto.
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 808 876,00zł.
2. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Nowej w Babimoście wraz z połączeniem z drogą
powiatową – ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Krótką w Babimoście. Wykonano
drogę o długości 83,70mb, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie
z tłucznia, szerokość jezdni 5,00m, szerokość chodnika 2,00m.
Wartość inwestycji wyniosła 158 020,07zł brutto. Zadanie w całości sfinansowano ze
środków gminy.
3. Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym
w Podmoklach Wielkich. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, w którym
mieszczą się trzy zespoły szatniowo-sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze.
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W budynku znajduje się toaleta spełniająca wymagania dotyczące potrzeb osób
niepełnosprawnych, dostępna bezpośrednio z chodnika przy budynku.
Wartość inwestycji wyniosła 764.336,44zł brutto. Na realizację inwestycji pozyskano
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie
360 700,00zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Mostowa, Ogrodowa. Inwestycja
obejmowała budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy Ø 200
o długości 185,5mb oraz budowę przyłączy z rur o średnicy Ø 160 o długości 37,5mb.
Wykonano studnie kanalizacyjne i rewizyjne w łącznej liczbie 7 szt. Sieć lokalizowana
była na głębokości ponad 3m. Inwestycję zrealizowano ze środków gminnych za kwotę
144 014,00zł brutto.
5. Na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście został zamontowany modułowy
tor rowerowy Pumptrack o długości toru 60m. Tor składa się z 4 zakrętów oraz 11
pompek rozpędowych. Element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu
o żywicę posiadającą wysokie parametry mechaniczne i wysoką odporność. Górna część
kompozytu pokryta jest warstwą antypoślizgową TechGrip. Elementy jezdne
i konstrukcja wykonana ze sklejki ciemnej obustronnie laminowanej, wodoodpornej
oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego.
Zadanie sfinansowano ze środków gminy w kwocie 139 026,90zł brutto.
6. Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Babimoście – II etap – prawa strona ulicy
Sportowej. W ramach tego zadania wykonano 320,0m2 chodnika o nawierzchni z kostki
brukowej grubości 8cm wraz ze zjazdami na przylegające posesje.
Zadanie wykonano za kwotę 99 869,85zł brutto.
7. Budowa Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Babimoście – I etap – stan surowy zamknięty. W ramach robót budowlanych
wykonano: stan zerowy w tym roboty ziemne i fundamentowe oraz roboty murowe,
montaż więźby dachowej wraz z ociepleniem dachu i jego pokryciem, a także
zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną.
Na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku Centrum Aktywności Społecznej
w Babimoście w 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie 826 437,00zł brutto. (Koszty
poniesione w 2022r. na realizację tej inwestycji wyniosły 116 283,78 zł brutto.)
Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 500 000,00zł.
8. Wykonano przepompownię ścieków zlokalizowaną przy ul. Szwedzkiej w Babimoście
za kwotę 85 386,60zł brutto. Do przepompowni została przyłączona sieć kanalizacji
sanitarnej o długości ok. 360m, którą wykonał Zakład Usług Komunalnych w
Babimoście. Na terenie byłego ośrodka sportowego przy ulicy Sportowej ZUK wykonał
również sieć wodociągową o długości 180m. Koszt materiałów na realizację sieci
wodnej i kanalizacyjnej wyniósł 98 008,85zł brutto.
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9. Wykonano remont dachu i wieży budynku strażnicy w Starym Kramsku. Zakres
remontu obejmował demontaż istniejącego pokrycia dachu i wieży, naprawę konstrukcji
oraz wykonanie nowego pokrycia. Ściany wieży obłożono blachą powlekaną w kolorze
grafitu natomiast dach budynku pokryto dachówką karpiówką w kolorze grafitowym.
Wymieniono rynny i rury spustowe oraz opierzenia.
Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 20 000,00zł brutto.
10. Budowa skateparku w Babimoście – I etap. W ramach budowy skateparku na terenie
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście wykonano podbudowę pod betonową płytę
skateparku o wymiarach 20,0m x 40,0m zamkniętą obrzeżami betonowymi. Zadanie
wykonano za kwotę 44 949,12zł brutto.
11. Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście Babimost przy ul. Wiśniowej. W ramach
zadania wykonano demontaż istniejącej linii napowietrznej oraz budowę linii kablowej
0,4kV nowego oświetlenia drogowego. Zamontowano 11 kompletów słupów
aluminiowych anodowanych posadowionych na fundamentach oraz oprawy
oświetleniowe LED na wysięgnikach.
Wartość wykonanych robót wyniosła 64 960,00zł brutto.
12. W ramach doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach Sulechowskiej, Marszałka
Józefa Piłsudskiego i w obrębie ronda w Babimoście wykonano montaż 14 słupów
oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych, montaż słupów oświetlenia
drogowego – wymiana starych słupów na nowe stylizowane 5 szt., demontaż
wyeksploatowanego i montaż nowego słupa linii napowietrznej wraz z wykonaniem
wyjścia kablowego na słup, wykonanie oświetlenia w parku przy Placu Powstańców
Wlkp. (nowe słupy oświetleniowe 4 szt. i 10 szt. oświetleniowych słupków
dekoracyjnych) oraz wykonanie iluminacji pomnika Powstańców Wielkopolskich.
Wartość wykonanych robót wyniosła 153 470,79zł 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 31.12.2021 r. było 270
zarejestrowanych przedsiębiorców. Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Babimost charakteryzuje się dużą różnorodnością branż. Najwięcej jest firm z branży:
handel, usługi motoryzacyjne, budownictwo.
Szczegółową informację o podmiotach gospodarki narodowej wg sekcji Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) wpisanych do rejestru REGON obrazuje wykres poniżej:
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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.
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R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
S,T,U. Pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby; organizacje i zespoły eksterytorialne.
Gmina Babimost na swojej stronie internetowej na bieżąco informuje przedsiębiorców
m.in. o możliwościach pozyskiwania środków pieniężnych z funduszy unijnych na rozwój
swoich firm, o szkoleniach i ciekawych, godnych uwagi spotkaniach informujących
o wystawach dla przedsiębiorców itp.
Ponadto gmina z przedsiębiorcami miejscowymi i z zewnątrz w 2021 r. prowadziła
działania mające na celu rozwój miejscowych firm i powstanie nowych zakładów pracy.
Sprzedaż alkoholu
W myśl art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi rada gminy w drodze uchwały określiła na terenie Gminy Babimost
następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
− 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo,
− 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
− 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu.
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
− 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo,
− 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
− 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu.

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia
2021 r. przedstawiała się następująco:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
− do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 16,
− od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 16,
− powyżej 18% zawartości alkoholu – 15
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
− do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 7,
− od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 5,
− powyżej 18% zawartości alkoholu – 5.
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Na dzień 1 stycznia 2021 r. łącznie 23 placówki posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2021 r. - 23 placówki, w tym: 16 przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, a 7 placówek przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.
W ubiegłym roku zostały wygaszone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w jednej placówce.
Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 do
budżetu gminy wpłynęła łączna kwota 158.198,04 zł.
Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
w 2021 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 2021 roku Burmistrz Babimostu wydał 73 decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Decyzje te obejmowały lokalizację zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej wraz z infrastrukturą oraz tereny działalności usługowej, natomiast
21 dotyczyło lokalizacji farm fotowoltaicznych. Farmy fotowoltaiczne objęły powierzchnię
kilkudziesięciu hektarów. W tym samym okresie wydane zostały 29 decyzje inwestycji celu
publicznego, które były związane z budową infrastruktury technicznej i społecznej.
W dniu 28 października 2021 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XXIII/210/21 uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii
elektroenergetycznej 110 KV i lokalizacji stacji transformatorowej 110/15KV.

ROLNICTWO
Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Babimost była właścicielem 342,0634 ha gruntów,
w tym: 1,5734 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym, a 13,1648 ha pozostaje w trwałym
zarządzie.
Szczegółowe dane o mieniu gminy zawarte są w Informacji o stanie mienia Gminy
Babimost za rok 2021, która stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2021.
Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów – w hektarach
na dzień 31 grudnia 2021 r.
Ogółem

9 277 ha

365 ha

grunty orne

3 934 ha

111 ha

użytki zielone
lasy

476 ha
3 557 ha

w tym miasto

57 ha
5 ha
21

pozostałe

1 310 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.
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 2021 wykonano bieżącą konserwację urządzeń wodnych w m.
Podmokle Wielkie, Kuligowo, Leśniki i Kolesin w rozmiarze 6 115,5 mb, wydatkując
45 965,87 zł.
Wykonane prace obejmowały:
− wycinka odrostów i zakrzaczeń na całej szer. skarp o średnim zagęszczeniu – 0,27
ha,
− oczyszczenie przepustów Ø 30 Ø 60, Ø 80, Ø 100 – 179 mb
− dwustronne wykoszenie roślinności ze skarp – 5 832,50 mb,
− konserwacja ręczna kinety dna rowu z użyciem łopaty– 2 503,50 mb,
− konserwacja mechaniczna dna rowu z użyciem koparki– 3329,00 mb,
− mechaniczne usuwanie tam bobrowych – 11 szt.
W Gminie Babimost prowadzona jest polityka nasadzeń zastępczych drzew,
w zamian za wydanie w 2021 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.
W 2021 r wydano w formie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew z terenu gminy w tym:
− 8 zezwoleń na usunięcie 83 szt. drzew wydał Burmistrz Babimostu z czego 37 szt.
z powodu planów inwestycyjnych
− 1 zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew wydał Lubuski Wojewódzki Konserwator
Zabytków
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− 5 zezwoleń na usunięcie 136 szt. wydał Starosta Zielonogórski z czego 103 szt.
z powodu planów inwestycyjnych
Burmistrz Babimostu wydał 2 sprzeciwy na usunięcie 3 szt. drzew i 21 zaświadczeń
o braku sprzeciwu co do zasadności usunięcia drzew wobec dokonanych zgłoszeń przez
osoby fizyczne w ilości 476 szt. w tym 21 szt. zniszczonych przez bobry, 20 szt. i 297 m 2
krzewów z powodu przywrócenia gruntów do użytku rolniczego i 1 263 szt. z powodu
planów inwestycyjnych.
Posadzono 2 000 szt. drzewek na zrekultywowanym w III etapie terenie po byłym
wysypisku śmieci w obrębie Nowe Kramsko. Ponadto na terenie miasta wprowadzono
nowe nasadzenia. W pasie drogowym przy ul. Piłsudskiego i Sulechowskiej posadzono 82
szt. krzewów tawuły nippońskiej, 26 szt. żywotnika zachodniego „Waterfield” oraz 12 szt.
lipy drobnolistnej z przeznaczeniem do formowania jako uzupełnienie drzewostanu
w pasach drogowych przy ul. M. J. Piłsudskiego, Placu Powstańców Wlkp. i Placu
Kopernika.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie Gminy Babimost działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

−
−
−
−
−

OSP Babimost;
OSP Nowe Kramsko;
OSP Podmokle Małe;
OSP Podmokle Wielkie;

OSP Stare Kramsko.
Łącznie we wszystkich jednostkach OSP na dzień 31.12.2021 r. działało 68 czynnych
strażaków ochotników.
W roku 2021 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.
Wezwania do zdarzeń na terenie Gminy Babimost za rok 2021 przedstawiają się
następująco :
− OSP Babimost: ogółem 59 wezwań, w tym 10 pożarów;
− OSP Nowe Kramsko: ogółem wezwań 40, w tym pożarów 10;
− OSP Podmokle Małe: ogółem wezwań 4;
− OSP Podmokle Wielkie: ogółem wezwań 6;
− OSP Stare Kramsko: ogółem wezwań 4.
Jednostki z Babimostu i Nowego Kramska należą do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostki w Babimoście są dwa średnie samochody
ratowniczo- gaśnicze: Jelcz 008 GBM2,5/8 i Mercedes ATEGO GBA2,5/16 ora lekki
samochód gaśniczy Lublin GLM8.
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Mercedes ATEGO został wyposażony w nowoczesne systemy i urządzenia ochrony
przeciwpożarowej jak również sprzęt ratowniczy. Jednostka w Nowym Kramsku ma na
wyposażeniu 2 średnie samochody ratowniczo- gaśnicze Jelcz 008 GBM2,5/8 oraz
MANN TGM GBA3/16/3,1. 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 2 lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze : Lublin
GLBM0,4/8 w Podmoklach Wielkich oraz Ford GLBM0,3/8 w Starym Kramsku.
Najnowszym samochodem w gminie jest samochód średni ratowniczo- gaśniczy marki
Volvo FL GBA3/30/4,5, który znajduje się na wyposażeniu OSP Podmokle Małe.
Baza lokalowa OSP na terenie Gminy Babimost jest w bardzo dobrym stanie. Tworzą ją
budynki nowe i po kapitalnym remoncie.
Gmina Babimost realizuje zadania z zakresu zapewnienia szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Dotyczy to czterech faz zarządzania kryzysowego, jakim są: zapobieganie
niebezpiecznym zdarzeniom, przygotowanie się na ewentualne niebezpieczne zdarzenia,
reagowanie na nie oraz odtwarzanie na poziomie gminnym.
W szczególności obejmują one sprawy związane z porządkiem publicznym
i bezpieczeństwem obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
Więcej w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w zakładce: Urząd
Miejski w Babimoście.
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. Gminny Ośrodek Zdrowia posiadał osobowość prawną
i funkcjonował jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, świadcząc usługi
w zakresie ochrony zdrowia. Z dniem 30.09.2021 r. Gminny Ośrodek Zdrowia zaprzestał
udzielać świadczeń zdrowotnych, zgodnie z uchwałą nr XXII/200/21 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia
– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście. Podczas sesji
Rada Miejska w Babimoście negatywnie oceniła sytuację ekonomiczno-finansową
placówki na podstawie przedłożonego raportu. Osobom korzystającym dotychczas ze
świadczeń zdrowotnych likwidowanego SP ZOZ dalsze nieprzerwane ich udzielanie, bez
ograniczeń dostępności i warunków udzielania od dnia 01.10.2021 r. zapewniła spółka
z o.o LLP Pana Jakuba Lelito. W tym celu w dniu 21.06.2021 r. została podpisana umowa
na najem budynków w Babimoście oraz w Nowym Kramsku na prowadzenie działalności
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej polegającej co najmniej na udzielaniu
bezpłatnych świadczeń medycznych podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na
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rzecz pacjentów w ramach praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, praktyki
pielęgniarek i położnych, diagnostyki i profilaktyki oraz szeroko rozumianej działalności
w zakresie opieki zdrowotnej. Spółka świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej na
podstawie umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
Czynności likwidacyjne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście trwały do dnia
31.03.2022 roku i z tym dniem SP ZOZ zakończył swą działalność.
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 2016 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
społeczeństwa Gminy Babimost. Zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form
pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym
obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, policja.
Celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy jest osiągnięcie takiego
stanu więzi społecznych, żeby społeczeństwo rozumiane jako zbiór swobodnie działających
jednostek, rodzin i wolnych organizacji obywatelskich było zdolne w największym
możliwym zakresie bez stałej ingerencji instytucji państwowych i samorządowych
rozwiązywać pojawiające się przed nim problemy i zagrożenia.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy jest dokumentem wskazującym
kierunki dalszego rozwoju pomocy społecznej w Gminie.
Działalność służb społecznych ukierunkowana na rozwiązywanie problemów społecznych,
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu to zadanie jakie Gmina
zamierza realizować w zaplanowanej perspektywie czasowej.
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Ukierunkowanie polityki gminnej na mobilizację osób i środowisko wspomaganych przez
organy gminy, pobudzanie ich aktywności własnej stanowić będzie jedną z form pracy,
poza oczywistymi i prawnie uwarunkowanymi formami pomocy udostępnianej przez
gminy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście realizuje przede wszystkim obowiązki
wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz.2268 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 2021, poz. 877 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2022 poz. 447), ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz.U. z 2021r.,poz. 1249), ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 1951) 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. 2021, poz. 1744 ze zm.).
Ustawowo zadania pomocy społecznej (zlecone gminie i własne) finansowanie są z budżetu
państwa oraz ze środków własnych gminy.
W 2021r - 108 rodzin skorzystało 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 2021r. 21 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 grudniu 2021r. pracownicy Ikea Industry w Babimoście zorganizowali zbiórkę
i przygotowali 27 paczek świątecznych dla osób starszych, samotnych i rodzin z dziećmi.
Paczki dostarczone do OPS, oddzielne dla osób starszych, samotnych oraz dla rodzin
dziećmi, zawierały żywność, artykuły chemiczne i upominki. Pracownicy OPS
niezwłocznie dostarczyli paczki do domów w/w osób.
W 2021 r. - 8 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa otrzymało zasiłki
stałe na kwotę 52.915,96 zł.. – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym,
dotowane z budżetu państwa. Za osoby pobierające zasiłek stały OPS opłacił również
składkę zdrowotną na kwotę 4.762,42 zł. – zadanie własne gminy dotowane z budżetu
państwa.
W 2021 r. 23 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 20.155,93 zł.
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Warunkiem uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie kryterium
dochodowego ustawy o pomocy społecznej (czyli w 2021r. 528,00 zł. na osobę w rodzinie
i 701,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej – zmiana kryterium dochodowego od
1 stycznia 2022r.: 600,00 zł. na osobę w rodzinie i 776,00 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.
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
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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 2021r.
pozyskaliśmy środki wojewody w kwocie 30.600,00 zł. Z posiłków w szkole na terenie
gminy w roku 2021 skorzystało 21 dzieci (11 szkoła, 10 przedszkole).
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ
Przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Gmina
Babimost realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Niniejszy program jest krajowym
programem operacyjnym oferującym żywność.
W ramach Programu udzielana jest pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym
w postaci artykułów spożywczych (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 220 % kryterium dochodowego określonego
w ustawie.
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Tą formą wsparcia w roku 2021 zostały objęte 34 rodzin (110 osób) z terenu Gminy
Babimost. Łącznie wydano 4 ton 649,70 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 2021r. 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 2021r. świadczyła
usługi w 11 środowiskach ( m.in. osoby w wieku starczym, samotnie mieszkające). Łącznie
podopieczni skorzystali z 1.055 godzin usług w miejscu zamieszkania.
Uchwała Nr XXXIII/252/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań
własnych Gminy.
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi świadczona jest w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione lub
rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest
w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
Uchwała określa wysokość odpłatności, w zależności od kryterium dochodowego, liczoną
od kosztów usług w procentach.
W 2021r. Gmina realizowała Program „Opieka 75+”, który umożliwił zwiększenie liczby
godzin usług opiekuńczych obejmujące osoby samotne w wieku 75 lat. Program dotowany
był z budżetu państwa.
Łącznie z usług opiekuńczych w 2021 r. skorzystało 11 osób.
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DPS
OPS prowadzi również postępowania w sprawach o umieszczenie w domach pomocy
społecznej. W 2021 roku 5 osób przebywało 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 2021 r. poniosła Gmina w
wysokości 107.524,37zł. W przypadku 1 pensjonariusza 3 dzieci, zgodnie z zawartymi
umowami, było zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt rodzica w DPS.
Ogółem w 2021 r. z tego tytułu dzieci wniosły kwotę w wysokości 20.665,07 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 2021 r. OPS wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1.586.423,21 zł.
Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów na kwotę 120.244,08 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 - 51.639,39 zł., składki zdrowotne – 10.639,00 zł. Łącznie 62.278,39 zł.
Świadczenia rodzinne łącznie ze świadczeniami dla osób uprawnionych do alimentów
finansowane są z budżetu państwa. W roku 2021 skorzystały z w/w. świadczeń 300 rodzin.
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
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.
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W roku 2021 od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 62.512,34 zł z tytułu
zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz kwoty
28.162,61 zł z tytułu wpłat ustawowych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2021r. skorzystało 154 rodzin.
Świadczenie wychowawcze (500+)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście realizował zadania wynikające z ustawy z dnia
11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. 2019, 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 przysługiwało na każde dziecko bez względu na uzyskane dochody. Do końca
2021r. z w/w świadczenia (500+) skorzystało 1.024 dzieci w 655 rodzinach. Wykonanie
budżetu w rozdz. 85501 Świadczenia Wychowawcze wyniosło 6.278.523,50 zł., w tym
wypłacone świadczenia wychowawcze na kwotę 6.225.529,50 zł.
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 2021r. tą formą wsparcia objęto 5 uczniów z terenu Gminy Babimost.
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Karta Dużej Rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz.U.2021, poz. 17448 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
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.
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Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in.
branży spożywczej, paliwowej, bankowej, czy rekreacyjnej. W 2021r. OPS wydał 72 karty
20 rodzinom. Od dnia wejścia w życie ustawy tut. OPS wydał 875 kart 325 rodzinom.
Zespół Interdyscyplinarny
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście.
Uchwała Nr XIX/166/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
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 2021-2025 ma charakter interdyscyplinarny i realizowany był przez wszystkie
instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania
i ograniczania przemocy w rodzinie.
Realizatorzy Programu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, kulturalne i sportoworekreacyjne z terenu gminy Babimost, policja, służba zdrowia i organizacje pozarządowe.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został
powołany Zarządzeniem Burmistrza Babimostu Nr 68/11 z dnia 15 września 2011r.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
− Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
− oświaty,
− służby zdrowia,
− 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.
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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 2021r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 15 posiedzeń. Odbywają się one w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Miejscem posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście. W okresie pandemii,
w większości spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się w formie zdalnej.
W ciągu roku założono 4 nowe Niebieskie Karty. W 6 przypadkach kontynuowano
Niebieską Kartę z roku ubiegłego. Łącznie prowadzono 10 Niebieskich Kart.
W 2021 r. skierowano 1 wniosek 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 2021r. w ramach prowadzonej procedury „Niebieskiej Karty” doprowadzono do jej
zakończenia w 6 przypadkach (zakończono procedury będące kontynuacją z roku
ubiegłego).
Każdego sprawcę przemocy domowej motywowano do uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc organizowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w w/w Programie m.in. poprzez:
− diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
− podejmowania działań w środowisku zagrożonych przemocą,
− inicjowanie interwencji w środowisku,
− rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
− inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Profilaktyka antyalkoholowa
Uchwała Nr XIX/167/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021.
Cele programu są zgodne z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.
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;
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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 2021
w budżecie zaplanowała kwotę 138 370,40 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 wykorzystano kwotę
82.908,39 zł z tego na:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA 13.599,00 zł.
2. Opłaty sądowe, opinie wydawane przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia,
badania u biegłych w WOTUW 1.406,00 zł.
3. Zajęcia zorganizowane podczas wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Babimost przez placówki gminne (np. szkoły, GOK, Bibliotekę, CSiR
i Caritas). Środki przeznaczono między innymi na: posiłki dla dzieci, artykuły
spożywcze, materiały dydaktyczne, artykuły sportowe, bilety wstępu, koszty
przejazdów autokarem, zajęcia z socjoterapeutą, kalibracja iblow. Na w/w działania
wydatkowano kwotę 28.835,36 zł.
4. W szkołach z terenu gminy Babimost przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia
profilaktyczne w formie warsztatów, zakupiono ogólnopolską kampanię profilaktyczną:
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupiono materiały kampanii „Reaguj na przemoc” oraz
inne materiały profilaktyczne W szkołach oraz w placówkach gminnych udostępniono
broszury i ulotki profilaktyczne. Na w/w działania wydano kwotę 32.367,98 zł.
5. Na działalność świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przeznaczono kwotę 2.089,65 zł
Środki wydano na wynagrodzenia pracowników, posiłki dla dzieci, pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań w świetlicy, komputery.
6. Na działanie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców przeznaczono kwotę 4.610,40
zł, z tego: na wynagrodzenie terapeuty 2.810,40 zł, koszty użytkowania gabinetu
1.800,00 zł
W ramach realizacji gminnego programu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2021 r. odbyła 10 posiedzeń. Na spotkania zostało zaproszonych 5 osób
w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego od
alkoholu, z tego 1 osoba zgłosiły się na posiedzenie Komisji. Były to osoby zgłoszone przez:
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kuratorów sądowych, zespół interdyscyplinarny lub członka rodziny. Komisja zaprosiła
również 2 osoby związane z prowadzonym postepowaniem. Osoby zgłoszone, 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 2 osoby.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 skierowała 2
wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu do
Sądu Rejonowego w Świebodzinie.
W Ośrodku Zdrowia , a następnie w TOP-Med w Babimoście, działa punkt konsultacyjny.
W punkcie przyjmują terapeuci od 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.
W momencie ogłoszenia pandemii na terenie kraju terapeuci udzielali w wyznaczone dni
również porad telefonicznych.
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 2021 roku terapeuci udzielili 30 konsultacji. Konsultacje były prowadzone w trybie
teleporady lub normalnym w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.
Komisja w ramach swoich zadań ustawowych opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na
sprzedaż i konsumpcję alkoholu w zakresie lokalizacji punktów sprzedaży. W 2021 roku
wydała 2 pozytywne opinii.
W związku z pandemią Sars-Cov-2 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2021 roku nie udało się zrealizować wszystkich założeń programu.
Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii
Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 roku
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 2021 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
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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.
Na realizację zadań skierowanych na przeciwdziałanie narkomani wykorzystano kwotę
28.032,76 zł. Z tego na:
1. Zajęcia organizowane w trakcie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
Zakupiono artykuły spożywcze, bilety wstępu, opłacono koszty przejazdów, itp.
11.682,76zł.
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 1.950,00 zł .
W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem, od czerwca 2014r w każdy ostatni wtorek miesiąca pełni
dwugodzinny dyżur w punkcie konsultacyjnym terapeuta, który służy pomocą osobom
mającym problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, bądź rodzinom osób
uzależnionych. Jest to pracownik oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od substancji
psychoaktywnych w Ciborzu. W 2021 r do połowy marca w punkcie konsultacyjnych
udzielono 16 konsultacji. Konsultacje były prowadzone w trybie teleporady lub normalnym
w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju W ramach działalności informacyjnoedukacyjnej rozpropagowano wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli, broszury, ulotki
i plakaty.
Ważnym elementem działalności profilaktycznej ukierunkowanej na wyrobienie wśród
dzieci i młodzieży mechanizmów obronnych i wskazanie zagrożeń wynikających
z eksperymentowania ze środkami odurzającymi są lokalne działania promujące zdrowy
styl życia. 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.
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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 2021
r. na realizację obu Programów przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Babimoście nie
wykorzystano środków w kwocie 63.029.25 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 2021r. Gmina współfinansowała pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej na ogólną kwotę
60.654,23 zł. (39.237,40 zł. placówki opiekuńczo-wychowawcze + 21.416,83 zł. rodziny
zastępcze).
W 2021r. na wniosek pracownika socjalnego do 5 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej został skierowany asystent rodziny.
W 2021r. 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
9 dzieci. Celem tej współpracy jest niedopuszczenie do sytuacji kryzysowej dziecka
w rodzinie i praca z dzieckiem.
Uchwała Nr XXIV/220/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2021
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Babimost na
lata 2022-2024.
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,
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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 2022-2024
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
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
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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.
Informacja 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 XXIV/220/21 Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Babimost na lata 2022-2024.
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
bezpieczeństwo i potrzebę przestrzegania obowiązujących zasad w dobie koronawirusa,
Zespół Caritas nie organizował spotkań oraz wypoczynku letniego dla dzieci.
Biblioteka Publiczna w Babimoście mimo pandemii koronawirusa prowadziłam swoją
działalność w 2021r. W oddziale dla dorosłych organizowano comiesięczne spotkania
10 stałych członków Klubu. Dyskutowano na temat przeczytanych książek, reprezentowano
napisane przez siebie recenzje. O działaniach informowano na facebooku i na stronie
biblioteki. Od lutego do kwietnia 2021r. spotkania DDK odbywały się on-line. Wydarzenia
przeniesiono do przestrzeni wirtualnej. W Bibliotece odbywały się spotkania autorskie
m.in. z pisarką Moniką B. Janowską – autorką powieści lekkich, łatwych i przyjemnych
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z wątkiem kryminalnym, obyczajowym i nutą historyczną. Organizowano konkursy,
których celem było zachęcanie do czytania i rozwijania wrażliwości artystycznej.
Oddział dla Dzieci przeprowadził „Wakacyjne zajęcia z Biblioteką” dla 12 dzieci. Dzieci
pojechały do kina, wzięły udział w zajęciach kulinarnych z paniami z Koła Gospodyń
Wiejskich w Nowym Kramsku i odbyły zajęcia edukacyjne pn. „Leśna lekcja” oraz „Od
ziarenka do Bochenka w Karczmie Taberskiej.
Dzieci obejrzały przedstawienie teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa – „być
dorosłą bardzo chciała i na miotle odleciała”. Biblioteka brała udział w projekcie Liga
eSzkoła NUTS 3 współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Zajęcia w ramach projektu rozwijały
kreatywność, uczyły dzieci działania w grupie oraz rozwiązywania trudności napotykanych
po drodze. W 2021r. odbywały się także spotkania autorskie z „Panem Poetą”. Niezwykły
gość spotykał się z sześciolatkami z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Babimoście. Spotkania były przeplatanką ciekawej literatury, dobrej zabawy oraz
warsztatów. Ponadto w Bibliotece odbywały się spotkania autorskie z pisarzami np. panią
Renata Piątkowską, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie sfinansowane było
przez Instytut Książki i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci.
Filia Biblioteki w Nowym Kramsku w 2021r. była organizatorem comiesięcznych spotkań
z przedszkolakami z Nowego Kramska i Starego Kramska. Zaspokajały one emocjonalne
potrzeby dziecka, wspierały jego rozwój społeczny, psychiczny i intelektualny. „Czytanie
na dywanie” dla 3-4 latków oraz Dyskusyjny Klub Książki dla 5-6 latków rozwijał
umiejętności językowe i komunikacyjne, pobudzały rozwój wyobraźni, empatii i budował
poczucie własnej wartości. Co roku biblioteka w Nowym Kramsku organizowała akcję pod
hasłem „Pasowanie na czytelnika”. Dzięki niej co roku zwiększa się liczba młodych
czytelników.
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. Zgodnie założeniami Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem” realizowało następujące programy: Program
wychowania przedszkolnego „Wokół Przedszkola”, „Wiem. Czuję. Rozumiem.
Wychowanie do wartości –Oficyna Lex”, Program profilaktyczny „Bawię się zgodnie”,
program adaptacyjny „Jestem sobie przedszkolaczek” oraz Program „Cała Polska czyta
dzieciom”. 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, higiena osobistą
kontrolowaniem czystości głów.. Organizowano zajęcia związane z profilaktyką zdrowego
stylu życia, emocjami, bezpieczeństwem dzieci poczuciem własnej wartości czy
o zagrożeniach w sieci itp. Systematyczne kontakty z rodzicami pozwalały na
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wypracowanie wspólnych działań profilaktycznych . Przedszkole współpracowało
i współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z Sulechowa odnośnie
przebadania dzieci z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi. Ponadto
zakwalifikowane dzieci korzystały z dofinansowanego przez OPS jednego ciepłego posiłku
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej
miały możliwość nie płacenia czesnego (nie dłużej jednak niż prze trzy miesiące).
Przedszkole często współpracuje również z sądem rodzinnym pisząc opinie na temat dzieci,
ich sytuacji rodzinnej oraz kuratorami wyznaczonymi dla określonych rodzin.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Babimost w 2021r. ze względu na
panująca pandemię koronawirusa ograniczyło swoją działalność. Stowarzyszenie
zorganizowało swoim członkom rehabilitację w Gabinecie Fizjoterapii i Masażu
„FizjoMar” w Babimoście oraz zorganizowało wręczenie pucharów jubilatom, którzy
skończyli 80 lat. Członkowie Stowarzyszenia Diabetyków stale przestrzegali i przestrzegają
obostrzeń, które obowiązują w dobie pandemii koronawirusa.
Dużą rolę w wspieraniu rodziny i integracji środowiska osób niepełnosprawnych, odgrywa
działające w Babimoście Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
Przyjaciół. Stowarzyszenie, liczące 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 2021r. ze względu na panującą pandemię koronawirusa Stowarzyszenie musiało
przeorganizować i dopasować swoje plany i działania z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności. Członkowie spotykali się w małych grupach. Wzajemnie świadczyli sobie
pomoc i wsparcie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na wolnym
powietrzu – np. nordic walking. Przez cały rok, w ramach pozyskanych środków,
członkowie korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych w miejscowym gabinecie „FizjoMar”
w Babimoście. Bardzo pomocne były środki pozyskane z budżetu gminy, które umożliwiły
rehabilitację członków Stowarzyszenia i pozwoliły na zakup środków dezynfekujących i
maseczek. Środki na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych uzyskano m.in. z PCPR
w Zielonej Górze. Dzięki wsparciu PCPR wszyscy członkowie zostali zaopatrzeni w
pulsoksymetry. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w zajęciach kulturalnych, odbyły
się wycieczki np. do kina czy nad jezioro powitać lato. W ramach uczestnictwa w projekcie
„Senior+” odbył się rajd rowerowy, liczne szkolenia i wyjazd do filharmonii. Jak co roku
kontynuowano współpracę z innymi stowarzyszeniami np. z Bytomia Odrzańskiego.
Odbyła się wspólna wycieczka do Łagowa. Stowarzyszenie zorganizowało „babimojską
senioriadę”. Były kręgle, spacery, wspólna biesiada z innymi, zaproszonymi
stowarzyszeniami oraz spotkania z lekarzami.
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Dzięki grupowej aplikacji WhatsApp, członkowie pozostawali w kontakcie, wymieniali się
informacjami, pozdrowieniami i zdjęciami np. w ramach ogłaszanych konkursów.
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 2021r. w ramach akcji „Stop uzależnieniom”
przeprowadzała działania promujące profilaktykę uzależnień i zdrowy tryb życia.
W klasach 1-3 zajęcia odbywały się w formie prelekcji, konkursów plastycznych.
W klasach starszych odbyły się zajęcia z pedagogiem szkolnym czy konkursy na temat
uzależnień. Uczniowie szkoły po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” „Szczęśliwa
chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” oraz „Rozwiąż krzyżówkę”. Dzięki środkom
z GKRPA w Babimoście zakupiono elektroniczną formę przedstawienia teatralnego
„Mniam, mniam”. Przedstawienie kształtowało prawidłowe postawu, zachowanie i nawyki
żywieniowe. Skorzystało z tego 157 uczniów. Kolejne warsztaty online dla uczniów 4-7
klas „Rozumiem, słucham, argumentuję a nie atakuję – stop mowie nienawiści”
uświadamiały, ze warto budować prawidłowe relacje z innymi a hejt i agresja temu nie
sprzyjają (94 uczniów). Zajęcia „Techniki aktywnych metod nauki” przeznaczone były dla
26 ósmoklasistów. Przeprowadziła je firma Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki w
Krakowie. Zajęcia te ukierunkowane były na pobudzanie uczniów do odkrywania w sobie
nowych umiejętności i kierowania swoim życiem bez używek.
Szkoła w Babimoście organizowała dla rodziców i nauczycieli szkolenia online na temat
„Jak sobie radzić z izolacją?”, „Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”,
„Bezpieczna praca przy komputerze czyli jak zapewnić dziecku odpowiednie warunki do
nauki”. (229 rodziców i 35 nauczycieli). Zorganizowano także warsztaty online
z psychologiem ”Depresja, lęki, zachowania destrukcyjne” dla klas 5-8 (120 osób).
W ciągu roku odbywały się pogadanki z pedagogiem i psychologiem szkolnym na temat
bezpieczeństwa uczniów, zdrowego stylu życia oraz pomocy psychologicznopedagogicznej. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny odpowiadał na realne
problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i obejmował wszystkich uczniów szkoły.
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 ramach
programu LUPO przeprowadzano pogawędki z dzielnicowymi (zagadnienia związane z
bezpiecznym zachowaniem uczniów w szkole, domu, na drodze i w internecie).
Samorząd Uczniowski kontynuował akcję „Dzień bez telefonu”. Realizowano projekt „Nie
przegraj młodości” – rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który miała
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na celu przeciwdziałanie rozwojowi przestępczości wśród dzieci i młodzieży. W ramach
projektu przeprowadzono zajęcia profilaktyczne i obejrzano film „Nie zmarnuj swojego
życia”. W 2021r. wśród uczniów klas 3 (19 osób) wdrażano program profilaktyczny
„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. W ramach współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno – Epidemiologiczną w Zielonej Górze realizowano również programy: „Bieg po
zdrowie” i „Trzymaj formę”. Program Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Program
dla szkół” uczył zmiany nawyków żywieniowych i propagował zdrowe odżywianie poprzez
działania o charakterze edukacyjnym. Dzieciom uczestniczącym w programie (klasy 1-5)
udostępniano przez 4 dni w tygodniu świeże owoce, warzywa, soki oraz produkty mleczne.
Szkoła cały czas współpracowała z asystentem rodziny OPS, kuratorem sądowym
i koordynatorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych kontynuował działania na rzecz rodziny
również w 2021r. 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 uczniów),
„Cyberprzemoc”, „Bezpieczeństwo w sieci” to uwrażliwianie uczniów na przemoc,
przemoc w Internecie, jak chronić swoją prywatność i jak dbać o podstawowe zasady
bezpieczeństwa. Code week” to warsztaty programowania w szkole, które również
dotyczyły zasad bezpieczeństwa. Zwiększały świadomość uczniów, przypominały
o zasadach netykiety i szanowaniu praw czyjegoś autorstwa. Szkolna akcja „Dzień Kropki”
motywowała uczniów do działania, wyszukiwania swoich talentów i podnosiła wiarę
w siebie (103 uczniów, 10 nauczycieli). Po raz kolejny, już od I 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 Kidongo w 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 - akcja „Idą święta, nie o smsie a o kartce pamiętaj” oraz
uczyła prawidłowego rozplanowania wydatków i oszczędzania – akcja „Październik
miesiącem oszczędzania”.
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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 i hospicjum Zielonej Górze). W 2021r. Szkoła w Podmoklach
Małych przeprowadziła badanie skierowane do rodziców, uczniów oraz nauczycieli
(ankiety) w celu zmodyfikowania programu profilaktyczno-wychowawczego SP.
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku podejmował w 2021r. szereg działań w zakresie
wspierania rodziny. Poprzez działania profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne m.in.
wspierała rozwój ucznia, promowała zdrowy styl życia, uczyła szacunku i tolerancji wobec
innych czy kształtowała pozytywne postawy społeczne. Szkoła brała udział w Akcji
Sprzątania Świata pt. „Myślę więc nie śmiecę” Każda klasa wybierała sprzątanie
wybranego terenu szkoły lub terenu we wsi. Z okazji Dnia Pluszowego Misia dzieci
z przedszkola i uczniowie klas I – III uczestniczyły w grach i zabawach integracyjnych. Jak
co roku odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na ucznia Szkoły. „Spotkanie z Rodziną”
było okazją do promocji talentów dzieci. Ze względu na utrzymujące się zagrożenie
sanitarne koncert pt. „Mam tę moc” został nagrany podczas zajęć a następnie przekazany
uczniom w postaci linku celem obejrzenia w gronie rodziny. Udział w ogólnopolskim
programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego” dawał energię i motywację do działania,
zapewniał samorozwój przez sztukę oraz budowanie dobrych relacji. Chętni uczniowie
biorący udział w kampanii eTwinning „Emotkowe Pożeracze Smutków” szyli dla
pierwszoklasistów poduszki emotki aby przywitać nowych uczniów. Kampania uczyła
wzajemnego szacunku i empatii oraz rozwijała zdolności i pasje uczniów. Kształtowanie
więzi z krajem ojczystym, szacunku dla tradycji , symboli narodowych i innych kultur
odbywało się m.in. poprzez obchody „Święta Niepodległości” (żywa lekcja historii „Ku
niepodległości” w wykonaniu Agencji Widowisk Historycznych „Arkona”) „Szkoła
pamięta” to akcja MEN, która zwracała uwagę na potrzebę pamięci o naszych bohaterach
i historii również naszego regionu (pogadanki, prelekcje, prezentacje). Dzień Edukacji
Narodowej uświetnił występ artystyczny „Wiolinek” oraz przedszkolaków. Podnoszenie
kompetencji językowych uczniów (klasy 7-8 i częściowo 6) odbywało się podczas
spotkania p. „Spotkaj się z niemieckim! Cykl wydarzeń promujących język niemiecki”.
Wydarzenie organizowane było w Zielonej Górze przez Goethe Institut.

Wspieranie rozwoju ucznia dostosowane jego indywidualnych potrzeb i możliwości
umożliwiały zajęcia wspierające oraz organizowanie spotkań z rodzicami, wychowawcami
i specjalistami. Szkoła promowała zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży biorąc udział
w programie „Mleko, warzywa i owoce w szkole” oraz w Ogólnopolskim Dniu Ważenia
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Tornistrów czy Mikołajkowym Turnieju Unihokeja. W Ogólnopolskim Dniu Czytania
wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły.
Konkurs czytelniczy na najlepszego czytelnika, udział w zajęciach bibliotecznych
i Narodowym Programie Czytelnictwa rozwijał kompetencje czytelnicze uczniów klas
młodszych i starszych. W 2021r. szkoła w Nowym Kramsku realizowano program
„Bezpieczne pierwszaki” i „Odblaskowa Szkoła. Każdy pierwszoklasista otrzymał
kamizelki odblaskowe wręczane osobiście przez panią Dyrektor. Program „LUPO” jak co
roku odbywał się przy współudziale miejscowej policji.
Spotkania i pogadanki zwracały uwagę na bezpieczeństwo uczniów, w tym bezpieczeństwo
w sieci oraz na wiele aspektów życia szkolnego (warsztaty „Bezpieczny internet”,
„Telefonom w szkole mówimy nie”). Udział szkoły w programie „Szkoła Pozytywnego
Myślenia” pozwalał dzieciom i młodzieży kształtować umiejętności niezbędne do radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami i dbania o zdrowie psychiczne.
Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej
i informatycznej odbywało się podczas lekcji, w programach np. „Trzymaj formę”, „Fizyka
kluczem do zrozumienia świata” czy udziału w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia”.
Uczniowie organizowali zbiórki dla schroniska dla zwierząt czy cykl inicjatyw
wspierających chorą na SMA dziewczynkę „Przez żołądek do serca”. Przygotowanie
uczniów szkoły do pracy wolontariusza to udział w akcji UNICEF „Wszystkie kolory
świata” lub „Pomagam bo mogę, bo chcę, bo lubię”. W 2021r Szkoła prowadziła zajęcia
z poradnictwem zawodowym, podejmowała inicjatywy na rzecz dzieci
z niepełnosprawnością np. „Migiem w świat” (dla dzieci niesłyszących) 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”.
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście pomimo utrudnień jakie powodowała pandemia
Covid-19 realizował działania, programy profilaktyczne i edukacyjne. Celem było
aktywowanie seniorów i dzieci, zachęcanie do życia kulturalnego oraz spotkań i wyjścia
z domów. GOK w Babimoście proponował zajęcia dzięki którym wszyscy mogli poczuć
się lepiej i pewniej. Nie zapomniano o profilaktyce i przeciwdziałaniu spożywaniu alkoholu
i środków odurzających. „Akcja Wakacje” była programem edukacyjno-profilaktycznym
dla dzieci z gminy Babimost W ramach zajęć, w kameralnych grupach, młodzi artyści mieli
możliwość rozwijania swoich umiejętności, kreatywności oraz twórczej osobowości. Nie
zabrakło teatrzyków edukacyjnych, warsztatów psychologicznych czy filmów
profilaktycznych.
W okresie od września do grudnia 2021r. zorganizowano zajęcia dla seniorów. Miały one
charakter edukacyjno-warsztatowy jak i rozrywkowy. Pozwalały seniorom zapełnić wolny
czas oraz dały możliwość zapoznania z innymi formami zajęć w tym profilaktycznymi. W
ramach cyklicznych spotkań zaproponowano koncerty, wyjazdy do kina, warsztaty
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kulinarne, wikliniarskie, rękodzielnicze, fotograficzne, warsztaty profilaktyczne,
właściwego odżywiania (spotkania z dietetykiem) czy warsztaty zapobiegania
alkoholizmowi poprzez kreatywne spędzanie wolnego czasu (warsztaty z psychologiem).
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” w 2021r. podpisało umowę z Jeronimo Martins
Polska Spółka Akcyjna na nieodpłatne przekazywanie żywności nieprzeznaczonej do
sprzedaży. W czasie pandemii wirusa Covid-19 Stowarzyszenie dwa razy w tygodniu
wydawało produkty żywnościowe dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia i znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. Pomimo pandemii koronawirusa udało się zorganizować
imprezę kultywującą tradycje regionalne – Biesiadę folklorystyczną śpiewaczą dla
społeczności regionu. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli przy organizacji
zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej w Babimoście. Zgodnie ze
statutem realizowano pomoc dla ludzi chorych wspierając chorych finansowo
z przekazanego 1%. Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” w 2021r. nie korzystała z pomocy
finansowej GKRPA w Babimoście.
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście w 2021r. w związku z panującą pandemią,
mimo utrudnionej działalności, starało się prowadzić swoje działania. Przez cały rok dwa
razy w tygodniu prowadzone były zajęcia z piłki nożnej dla najmłodszych dzieci z Gminy
Babimost. Ponadto udostępniano dzieciom , młodzieży i dorosłym boiska Orlik, boisko do
siatkówki plażowej, siłownię pod chmurką, bieżnię oraz nową atrakcję pumptrack.
Opisana powyżej działalność placówek w zakresie wspierania rodziny wskazuje, że
w 2021 r. w Gminie Babimost był realizowany Gminny Programu Wspierania
Rodziny Gminy Babimost. (Uchwała Nr XXIV/220/21 Rady Miejskiej w Babimoście).

EDUKACJA
Na dzień 1 września 2021 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.
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Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli na dzień 1 września
2021 r.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów/dzieci*

1.

Szkoła Podstawowa w Babimoście

16

283

2.

Zespół Edukacyjny w Nowym
Kramsku w tym:

11

125

Szkoła Podstawowa

8

83

Przedszkole Publiczne

2

32

Oddział Przedszkolny w Starym
Kramsku

1

10

Zespół Edukacyjny w Podmoklach
Małych w tym:

10

132

Szkoła Podstawowa

8

100

Przedszkole w Podmoklach Wielkich

2

32

37

540

3.

Ogółem
* wychowanków.

Wydatki gminy na oświatę (łącznie z Niepublicznym Przedszkolem w Babimoście)
w 2021 r. wyniosły 10 395 071,13 zł, co stanowiło 25,91 % wydatków gminy.
Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 10 357 859,13 zł, z czego 5 193 813,00 zł
pochodziło z subwencji oświatowej, z dotacji 458 992,45 zł oraz z wpłat z opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w placówkach publicznych
74 221,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 4 630 832,68 zł to środki własne gminy.
Wydatki:
− Szkoła Podstawowa w Babimoście 4 649 232,61 zł;
− Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku 2 297 538,36 zł;
− Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych 2 226 145,10 zł;
− Niepubliczne Przedszkole w Babimoście 1 119 706,24 zł;
− dowożenie uczniów do szkół 61 614,83 zł;
− edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym) 2 579,20 zł;
− pozostałe (m.in. pokrycie kosztów dotacji uczniów z terenu Gminy Babimost
uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych) 38 254,79 zł.
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Do jednej klasy na dzień 30 września 2021r. 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 2021r. ogółem w szkołach i przedszkolach zatrudniano 67,48
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 0,74 nauczyciel stażysta, 8,28
nauczycieli kontraktowych, 20,73 nauczycieli mianowanych, 37,73 nauczycieli
dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 8 uczniów.
W okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. gmina organizowała transport do szkół dla
35 uczniów, a od września 2021r. do grudnia 2021r. dla 37 uczniów.
Od stycznia 2021 r. Gmina organizuje transport dla 9 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
z trenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie.
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 2021 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 36,01 et. w tym zatrudnionych na pełne etaty było 33 nauczycieli.
Ogółem zatrudnionych było 40 nauczycieli (stan na 30.09.2021 r.) w tym:
- 3 nauczycieli kontraktowych, w tym 1 – niepełny wymiar (0,56 etatu),
- 12 nauczycieli mianowanych, w tym 1 – niepełny wymiar (0,56 etatu)
- 25 nauczycieli dyplomowanych, w tym 5 – niepełny wymiar (1,89 etatu).
Pracownicy obsługi – 14 osób, w tym 3 osoby po 0,5 etatu.
W ciągu 2021 roku:
− zatrudniono 2 nauczycieli, w tym 1 nauczyciela do edukacji wczesnoszkolnej oraz na
czas zastępstwa nauczyciela historii (1,56 etatu);
− rozwiązano stosunek pracy z 7 nauczycielami (4 - zatrudnieni na czas zastępstwa za
nauczyciela matematyki i języka angielskiego, 1-przejście na emeryturę,
− 2 – przejście na świadczenie kompensacyjne);
− zatrudniono 2 pracowników obsługi (2 etaty);
− rozwiązano stosunek pracy z 2 pracowników obsługi (1- zatrudniony na czas zastępstwa
(0,5 etatu), 1 – za wypowiedzeniem przez pracodawcę)
Stan na 31.12.2021 r. – ogółem zatrudnionych 38 nauczycieli i 13 pracowników obsługi tj.
34,01 etatów pedagogicznych i 12 etatów obsługi.
We wrześniu 2021 roku naukę w szkole rozpoczęło 282 uczniów w klasach 1-8, w tym
9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Liczba oddziałów – 16 w tym:
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- do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 18 uczniów; najwięcej uczniów było
w klasie II – 24 uczniów, a najmniej w klasie VI – 13 uczniów.
Ponadto wg stanu na dzień 30.09.2021 r.
• 1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego,
• w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
- języka angielskiego uczyło się 282 uczniów
- języka niemieckiego uczyło się 132 uczniów;
• nie zorganizowano dowozów dla uczniów.
W roku 2021:
• Szkołę Podstawową w Babimoście ukończyło 26 uczniów, w tym 7 z wyróżnieniem;
• wszyscy uczniowie otrzymali promocję,
• przyznano stypendia 42 uczniom na kwotę 10 416 zł, w tym:
- 22 uczniom za wysokie wyniki w nauce,
- 14 uczniom za osiągnięcia sportowe,
- 6 uczniom za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
W 2021 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Babimoście
4 649 232,61 zł. Ponadto dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej korzystają z hali i
obiektów sportowych CSiR. Wydatki te ujęte są w budżecie Centrum Sportu i Rekreacji.
W celu realizacji swoich zadań w 2021 r. w szkole podejmowano się realizacji wielu działań
uzupełniających, poszerzających, wspierających i rozszerzających podstawową działalność
placówki.
W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowanie szkoły było ograniczane w różnym zakresie,
w różnych okresach czasu, na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.
Od 26 października 2020 r. do 16 maja 2021 r. w trybie zdalnym pracowali uczniowie klas
4-8. Uczniowie klas 1-3 powrócili do szkoły po feriach, 18 stycznia 2021 r.
Od 22 marca do 3 maja 2021 r. cała szkoła ponownie pracowała w trybie zdalnym.
Uczniowie klas 1-3 powrócili do szkoły 4 maja, a uczniowie klas 4-8 od 17 maja 2021 r.
rozpoczęli naukę w trybie hybrydowym. W związku z powyższym część zaplanowanych
działań, m.in. konkursów, wycieczek dydaktycznych, zawodów oraz innych aktywności nie
odbyła się lub odbyła się w ograniczonym zakresie. W I półroczu roku szkolnego
2021/2022 z powodu pandemii praca szkoły była zakłócana licznymi kwarantannami
poszczególnych klas, uczniów, nauczycieli. W okresie od 20 grudnia do 9 stycznia
ponownie uruchomiona została nauka zdalna.
W sferze dydaktyki – odbyły się liczne konkursy szkolne, ale również projekty pod
patronatem organizacji, instytucji pozaszkolnych, w których uczniowie odnosili liczne
sukcesy. W ramach innowacji pedagogicznej opartej na projekcie Szachy w szkole
uczniowie klas drugich i trzecich 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.
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Szkoła z dobrym rezultatem rozpoznaje potrzeby rozwojowe uczniów, ich uzdolnienia w
różnych dziedzinach oraz wspiera każdego ucznia w odniesieniu sukcesu na miarę jego
możliwości. Skuteczność działalności dydaktycznej szkoły potwierdzają liczne sukcesy
uczniów w tym obszarze.
Szkoła rozpoczęła realizację kolejnej innowacji pedagogicznej związanej z ekologią
i zdrowym odżywianiem się Z trawnika do zielnika. Jej przebieg można śledzić na stronie
internetowej szkoły.
Od kilku lat co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Babimoście odnoszą sukcesy
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
W roku 2021 - jedna uczennica klasy ósmej została finalistką konkursu przedmiotowego
z języka angielskiego.
Troje uczniów zajęło pierwsze miejsce w województwie lubuskim w swoich kategoriach
wiekowych, a dwie uczennice zdobyły wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie języka
angielskiego – The Big Challenge (konkurs miał formułę online).
Jeden uczeń zdobył wyróżnienie w półfinale regionalnym Konkursu GeologicznoŚrodowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro". Edycja
konkursu była pod hasłem "Tajemniczy świat jaskiń".
Trzynastu uczniów zdobyło wyróżnienia w konkursie plastyczno-literackim „Szczęśliwa
chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Uczniowie naszej szkoły zajęli trzy pierwsze miejsca oraz zdobyli jedno wyróżnienie
w gminnym etapie Konkursu Recytatorskiego w ramach Lubuskich Konfrontacji
Artystycznych. Pozostałe etapy niestety zostały odwołane.
Swoje umiejętności uczniowie Szkoły Podstawowej w Babimoście mogą rozwijać podczas
licznych działań podejmowanych poza typowymi zajęciami lekcyjnymi. Wśród działań
realizowanych w 2021 r. wymienić można m.in.:
• konkursy literackie i plastyczne związane z konkretną lekturą bądź motywem
literackim lub autorem, np. konkurs mitologiczny „Znajdź nić Ariadny”;
• konkursy przyrodnicze i ekologiczne promujące ochronę środowiska;
• konkursy z języka niemieckiego i języka angielskiego;
• konkursy w ramach ogólnopolskich akcji profilaktycznych;
• w celu pełnej realizacji podstawy programowej uczniowie uczestniczyli
w spektaklach teatralnych, wyjazdach do kina, oraz wycieczkach dydaktycznych
i turystyczno – krajoznawczych;
• w trakcie zajęć dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi uczniowie brali udział
w koncertach muzyków zielonogórskich, „żywych lekcjach historii” i spotkaniach
teatralnych;
• z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbywającego się na całym
świecie pod hasłem "Baśnie i legendy z całego świata" uczennice klas ósmych
i siódmych czytały dzieciom z klas 1-3 ciekawe baśnie japońskie, hinduskie, węgierskie
i litewskie. Egzotyczne, pełne fantazji fabuły były inspiracją do stworzenia prac
plastycznych oraz przeprowadzenia konkursu;
51

• organizowane były wystawy książek, konkursy czytelnicze i plastyczne, prężnie działał
uczniowski klub dyskusyjny;
• w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Babimoście w szkole odbyło się
spotkanie ze znaną autorką książek dla dzieci i młodzieży panią Renatą Piątkowską;
• 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 2021 liczne
warsztaty profilaktyczne dla dzieci, m.in. DEBATA, przedstawienia profilaktyczne,
spotkania z policjantami w ramach programu LUPO.
W ramach działalności wychowawczo-profilaktycznej w szkole odbyły się liczne działania
związane z prawidłowym odżywianiem się (m.in. wspólne śniadanie on-line), zdrowym
stylem życia, warsztaty antynikotynowe oraz antyalkoholowe (część tych zadań
realizowana była on-line). Uczniowie brali również udział w zajęciach kulinarnych, m.in.
przygotowując fantazyjne i zdrowe kanapki.
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w akcji profilaktycznej Polskiego
Towarzystwa Studentów Stomatologii. Podczas spotkania online uczniowie obejrzeli
prezentacje na temat: „Jak dbać o zęby”, „W gabinecie stomatologicznym” i „Wpływ żywienia
na zdrowie jamy ustnej”. Wcześniej w klasach został przeprowadzony konkurs plastyczny pt.:
„Moja higiena jamy ustnej”.

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.
W szkole aktywny jest 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). Ponadto zorganizowane zostały zajęcia z przedstawicielką organizacji non profit „My
Future”.
W szkole prężnie działa również sekcja wolontariatu przy Samorządzie Uczniowskim.
Uczniowie biorą udział w przeróżnych akcjach charytatywnych oraz przeprowadzają wiele
działań w tym zakresie.
Nasza szkoła kolejny już raz wzięła udział w akcji #SzkołaPamięta. Akcja prowadzona jest
pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej celem jest zwrócenie uwagi na
kultywowanie tradycji, poznawanie historii i pielęgnowanie pamięci o lokalnych
bohaterach. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami odwiedzili
miejscowy cmentarz a zwłaszcza groby pochowanych na nim Powstańców Wielkopolskich.
Od wielu lat szkoła odnosi liczne sukcesy sportowe. Największe osiągnięcia uczniów
w roku 2021 to:
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− złoty medal w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w badmintonie w ramach
LOM w kategorii dziewcząt starszych
− srebrny medal w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w unihokeju chłopców
w ramach LOM w kategorii Igrzysk Młodzieży
− srebrny medal w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w unihokeju chłopców
w ramach LOM w kategorii Igrzysk Dzieci
− brązowy medal w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w sztafetowych biegach
przełajowych dziewcząt w ramach LOM w kategorii dziewcząt starszych
W roku 2021 przeprowadzono kolejne prace remontowe – odmalowano i wymieniono
podłogę w pomieszczeniu, w którym dzięki wsparciu finansowym firmy IKEA powstała
pracownia kulinarna. Odbywają się w niej warsztaty profilaktyczne w zakresie zdrowego
odżywiania się, kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych, a także zajęcia
integrujące zespoły klasowe (w ramach działalności profilaktyczno-wychowawczej szkoły
i niwelowania skutków izolacji uczniów w związku z pandemią).
Wykonane zostały również prace remontowe, dzięki którym pomieszczenia dawnego
mieszkania przekształcone zostaną w kompleks pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów. Znajdzie się tu gabinet logopedyczny, terapii grupowej oraz terapii indywidualnej.
Zakończenie adaptacji tych pomieszczeń nastąpi w I półroczu 2022 roku.
Działania profilaktyczne na rzecz wspierania rodziny realizowane w 2021 r. przez Szkołę
Podstawową w Babimoście zawarte są w dziale POMOC SPOŁECZNA - Wspieranie
rodziny.
Zespół Edukacyjny im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej w Nowym Kramsku
(dalej: ZENK) 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) i Przedszkole
Publiczne w Nowym Kramsku wraz z Oddziałem Przedszkolnym w Starym Kramsku
(dalej: P).
Bazę dydaktyczną stanowi siedem sal lekcyjnych, w tym 6 wyposażonych w tablice
multimedialne, 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, w tym 1 wyposażona w tablice multimedialną, i sala
gimnastyczna. Ponadto ZENK posiada bibliotekę szkolną, gabinet rewalidacji, gabinet
profilaktyki zdrowotnej, świetlicę szkolną pełniącą także funkcję jadalni, Izbę Pamięci,
boisko wielofunkcyjne i miasteczko ruchu drogowego.
SP i P zgodnie z działalnością statutową prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
zgodnie z ramowymi planami nauczania, przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
w odrębnych przepisach, realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę
programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego, realizuje
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ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
Nadzór pedagogiczny w SP i P jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności
określonych w art. 55 ustawy Prawo oświatowe w trybie planowanych lub doraźnych
działań.
Działalność edukacyjna szkoły i przedszkola jest określona przez szkolny zestaw
programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, które to
obejmują wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowane do wieku
uczniów i ich potrzeb i możliwości psychofizycznych.
ZATRUDNIENIE na dzień 30.09.2021 r.:
Pracownicy pedagogiczni:
Stopień awansu

SP

P

ZENK

Dyplomowany
Mianowany
Kontraktowy
Stażysta
Łącznie:

6,78
5,00
2,00
0,22

2,27
2,00
0,00
1,00

9,05
7,00
2,00
1,22

14,00

5,27

19,27

Pracownicy administracji i obsługi:
SP
LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
w tym zajmujących kierownicze stanowiska

8
0

liczba etatów przeliczeniowych

5,25
P

LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
1
w tym zajmujących kierownicze stanowiska
0
w tym liczba etatów przeliczeniowych
ZENK
RAZEM pracowników 9,00
RAZEM etaty przeliczeniowe

1,00

6,25

Edukacja w Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku
dane na dzień 30.09.2021 r.
LICZBA UCZNIÓW*
LICZBA ODDZIAŁÓW

▪

83
8

organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która udzielana jest uczniom,
rodzicom i nauczycielom; 83 uczniów korzystało z różnych form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej (dane na dzień 30.09.2021 r.),
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▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

w szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego:
− języka niemieckiego (pierwszy język obcy nowożytny; poziom II.2.) uczyło się:
do czerwca 2021 r. 84 uczniów, od września 2021 r. 83 uczniów,
− języka angielskiego (drugi język obcy nowożytny; poziom II.1.) uczyło się z klas
7 – 8: do czerwca 2021 r. 23 uczniów, od września 2021 r. 19 uczniów,
− języka angielskiego (godziny dodatkowo przyznane przez organ prowadzący)
uczyli się uczniowie kl. 5 – 6: do czerwca 2021 r. 17 uczniów, od września 2021 r.
18 uczniów;
do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 10,38 uczniów;
we wrześniu 2021 r. naukę w szkole rozpoczęło 83 uczniów w klasach 1 – 8 szkoły
podstawowej, w tym 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
Burmistrz przyznał środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce
i osiągniecia sportowe na kwotę 2 000,00 zł, w tym 18 uczniom za wysokie wyniki
w nauce,
dowóz zorganizowano dla 19 uczniów,
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 (wychowanie pozalekcyjne),
w 2021 roku Gmina łącznie wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym
Kramsku 1 903 439,24 zł; w przeliczeniu na 1 uczennicę/ ucznia, wydatki z budżetu
Gminy wyniosły: 22 749,36 zł (średnioroczna).

Edukacja w Przedszkolu Publicznym w Nowym Kramsku z Oddziałem Przedszkolnym
w Starym Kramsku
* dane na dzień 30.09.2021 r.
LICZBA DZIECI*
LICZBA ODDZIAŁÓW
w tym:
rocznik
dzieci łącznie

41
3
w tym dziewcząt

w tym chłopców

styczeń – sierpień 2021
2014

14

5

9

2015

9

3

6

2016

8

4

4

2017

12

10

2

2018

1

0

1

RAZEM:

44

22

22

wrzesień – grudzień 2021
2015

9

3

6

55

▪

2016

8

4

4

2017

16

11

5

2018

8

3

5

2019

0

0

0

RAZEM:

41

21

20

organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która udzielana jest dzieciom,
rodzicom i nauczycielom; 41 dzieci korzystało z form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej (dane na dzień 30.09.2021 r.),
w 2021 roku Gmina wydała na prowadzenie ww. przedszkola 394 099,12 zł, w tym:
− oddziały przedszkolne w Nowym Kramsku: 245 945,50 zł,
− oddział przedszkolny w Starym Kramsku: 148 153,62 zł.
w przeliczeniu na 1 dziecko wydatki na przedszkole z budżetu Gminy kształtowały się
następująco: 9 165,09 zł (średnioroczna).

▪

▪

Najważniejsze projekty, akcje, programy, konkursy w ZENK w 2021 r.
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

nazwa
„Czytanie na dywanie” dla pięcioi sześciolatków
Dyskusyjny Klub Książki dla pięcioi sześciolatków
Gra na instrumentach ludowych
Zajęcia nt. prawa w codziennym
życiu w PNK
„Razem na święta”
Program edukacyjno-profilaktyczny
„Wychowanie przez czytanie”
Program edukacyjno-wychowawczy
„Szach mat”
„Pożeracz Smutków” – szycie
emotionek
Program „Mutyzm wybiórczy- o lęku
bez lęku”
Program „Wszystkie Kolory Świata”
Program edukacyjny dla przedszkola
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
„Sprzątanie świata”
Innowacja pedagogiczna „Czas na las
- elementy leśnego przedszkola”
Innowacja pedagogiczna „Kreatywne
piątki”
Innowacja pedagogiczna „Kwietna
Łąka”
Innowacja pedagogiczna „Spotkania
z lekturą”
„Szkoła Pamięta”

organizator
Biblioteka Publiczna
w Babimoście, ZENK
Biblioteka Publiczna
w Babimoście, ZENK
ZENK
Krajowa Izba Radców Prawnych

czasokres
cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie
listopad 2021

MEN, ZENK
IKEA Industry, ZENK

cyklicznie
2018 – 2021

IKEA Industry, ZENK

2019 – 2022

eTwinning, ZENK
Rzecznik Praw Dziecka

11.2020 –
02.2021
2021/2022

INICEF POLSKA
Zespół Programu „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”, ZENK
Fundacja „Nasza Ziemia”,
Nadleśnictwo Babimost, ZENK
ZENK

2021/2022
2021/2022

ZENK

2021/2022

ZENK

2021/2022

ZENK

2021/2022

MEiN, ZENK

cyklicznie
2021/2022

grudzień 2021
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18.
19.

„Szkoła do hymnu”
„Baśniowa Rodzina w Obiektywie”

20.

Akcja „W majowe dni buduj i Ty”

21.
22.
23.

Akcja „Zbieram to w szkole”
„Dzień Oceanów”
Ogólnopolski projekt „Jesteśmy
różni, ale równie ważni”
Konkurs plastyczno-filmowy
„Śnieżny Dekalog”
VII Regionalny konkurs plastyczny
„Kontynuujemy tradycję”

24.
25.

28.

Konkurs Poetycki „Złota Kwyrla”
Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka
„Śniadanie daje moc!”

29.

Program „Od grosika do złotówki”

30.

31.
32.

Innowacja pedagogiczna „Czytam z
Klasą lekturki spod chmurki” –
międzynarodowy projekt edukacyjny
wspierający rozwój czytelnictwa
wśród uczniów klas 1-3
„Narodowe Czytanie”
Szkoła Pozytywnego Myślenia

33.

Dzień Bezpiecznego Internetu

34.
35.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Innowacja pedagogiczna „Zakoduj
swoją przyszłość”
Program „Skąd się biorą produkty
ekologiczne”

26.
27.

36.

37.

Program „Bieg po zdrowie”

38.

Program „Trzymaj formę”

39.

Program „Czyste powietrze wokół
nas”

40.

Program Edukacyjny „Z kulturą mi
do twarzy”
Konkurs „Kangur Matematyczny”
Akcja „Migamy Jabłuszko”

41.
42.

MEiN, ZENK
Ogólnopolski Konkurs
Artystyczny w Niedźwiada
Studiu Rozwoju Potencjał,
ZENK
REMONDIS, ZENK
ZENK
Przedszkole Niepubliczne w
Skwierzynie, ZENK
Komenda Głównej Policji,
ZENK
Biblioteka Publiczna w
Zbąszyniu, Lokalna Grupa
Działania Regionu Kozła
ZENK
UNICEF, ZENK
Partnerstwo dla Zdrowia –
koalicja firm Biedronka, Danone,
Lubella oraz Instytutu Matki i
Dziecka, ZENK
Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, ZENK
Honorata Szanecka, ZENK

Kancelaria Prezydenta, ZENK
Instytut Edukacji Pozytywnej,
ZENK
Polskie Centrum Programu Safer
Internet, ZENK
„Karty Grabowskiego”, ZENK
ZENK
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Zielonej Górze, ZENK
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Zielonej Górze, ZENK
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Zielonej Górze, ZENK
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Zielonej Górze, ZENK
Patronat Honorowy MEiN,
ZENK
ODN, ZENK
Ogólnopolski Program Kraina
Muzyki, ZENK

11.2021
październik
2021
maj 2021
2021/2022
czerwiec 2021
marzec 2021
lutymarzec2021
październik
2021
cyklicznie
cyklicznie
cyklicznie

2021/2022
2021/2022

wrzesień 2021
cyklicznie
luty 2021
cyklicznie
2020/2021
2021/2022

2021/2022

2020/2021

2020/2021

2021/2022
cyklicznie
2021/2022
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.

Innowacja pedagogiczna „Zdrowo i
Sportowo”
Odblaskowa szkoła
Pomoc dla Murielle
Program profilaktyki czerniaka
Warsztaty kulinarne dla dzieci
przedszkolnych
Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu „Jesteśmy różni, lecz
równie ważni”
„Program dla szkół” dotyczący
nieodpłatnego dostarczania owoców
i warzyw lub mleka i przetworów
mlecznych
Bezpieczeństwo w drodze do
przedszkola
Program „Sport Klub”

ZENK

2021/2022

ZENK
Caritas, Szkolne Koło Wolontariatu
Studenckie Koło Naukowe
ONKOMA, UG, ZENK
„Słoik Smaku”, ZENK

cyklicznie
cyklicznie
2021/2022

Zgromadzenie ONZ, ZENK

cyklicznie

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

zgodnie z
umową

Policja, ZENK

cyklicznie

Akademia Wychowania Fizycznego,
ZENK
„Mała książka – wielki człowiek”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
„Czytam sobie. Pierwsza klasa!”
CEO i Wyd. Harper Collins Polska
„Pomagam, bo chcę, bo mogę, bo Szkolne Koło Wolontariatu, DPS w
lubię” – kiermasz ciast, soków i Glińsku
owoców

cyklicznie

2021/2022
cyklicznie
cyklicznie
grudzień 2021

SUKCESY UCZNIÓW 2021
lp.
1.

nazwa i organizator
Dyrektor ZENK

2.

ZENK

3.

Lubuskie Prezentacje
Artystyczne

miejsce, nagroda, tytuł…
1. Wyróżnienie dla klasy 1 w konkursie Dzień
Bezpiecznego Internetu,
2. 1 miejsce dla klasy 2 w konkursie DBI
3. 1 miejsce dla klasy 6 w konkursie DBI
Wyróżnienie w konkursie czytelniczym – ucz. kl.1
2 miejsce w etapie gminnym – ucz. kl. 2

Wykaz najważniejszych pozyskanych środków finansowych w 2021 r.:
Wyszczególnienie

Źródło:

Pozyskanie 77 książek w ramach Programu
Biblioteki Narodowej
Pozyskanie środków na realizację programu
edukacyjno-profilaktycznego
z
zakresu
profilaktyki antynarkotykowej „Dwa łyki
profilaktyki”
Pozyskanie środków na realizację programu
edukacyjnego „MIGiem w świat”

Biblioteka Publiczna im.
Wiesława Sautera w Babimoście
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Babimoście

kwota
w zł
1 499,99

5 700,00
IKEA Industry
9 632,18
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Pozyskanie środków na zakup wyposażenia
i sprzętu w ramach rządowego programu
„Laboratoria Przyszłości”
Pozyskanie środków na zakup wyposażenia i
książek z „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
Pozyskanie środków na realizację programu
edukacyjno-profilaktycznego
„Przejrzyj
na oczy – zakoduj trzeźwość”
Przekazanie
sprzętu
muzycznego
i nagłaśniającego

MEiN i MF
30 000,00
MKiDN
4 000,00
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
3 800,00
Rada Rodziców ZENK
7 137,53
RAZEM 61 769,70

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 2021 r. zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycieli wynosiło 23,04 et., w tym na pełne etaty zatrudnionych było 19 nauczycieli,
w tym :
− Szkoła Podstawowa – 19,95 et.(16 nauczycieli zatrudnionych na pełne etaty w tym
4 nauczycieli - dłuższa usprawiedliwiona nieobecność w pracy)
− Przedszkole w Podmoklach Wielkich – 3,09 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 103 uczniów, a dodatkowego języka obcego –
niemieckiego – uczyło się 42 uczniów, ponadto w ramach godz. dodatkowych z Gminy
Babimost jęz. niemieckiego uczyła się kl. V ( 8 uczniów)
▪ do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 12,90 uczniów; najwięcej uczniów było
w klasie III – 16 uczniów, a najmniej w klasie V – 8 uczniów,
▪ we wrześniu 2021 r. naukę w szkole rozpoczęło 103 uczniów w klasach 1 – 8 szkoły
podstawowej, w tym 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce dla 16 uczniów na kwotę
2 200,00 zł.
▪ dowóz zorganizowano dla 15 uczniów.
▪ w 2021 roku gmina wydała na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Podmoklach
1 803 344,60 zł.
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1. Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych i Przedszkole Publiczne w Podmoklach
Wielkich zgodnie z działalnością statutową:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów.
2. Do przedszkola uczęszczają dzieci 2,5- 6 lat , a szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach
szkolnych I – VIII. Szkoła prowadzi również działalność eksperymentalną dotyczącą
kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz
możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach
określonych odrębnymi przepisami prawa.
Działalność edukacyjna szkoły i przedszkola jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;
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 –14,
kl. III – 16,
kl. IV - 10,
kl. V –8,
kl. VII a –13,
kl. VII b – 14,
kl. VIII – 8.
RAZEM : 103 uczniów
Przedszkole
Liczba oddziałów: 2
Liczba uczniów w oddziałach: gr. młodsza (3-4 latki)-16, gr starsza – ( 5-6 latki) -16
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▪ do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
rocznik

2019
2018
2017
2016
2015
RAZEM:

dzieci
dziewcząt
łącznie
wrzesień – grudzień 2021
1
0
8
5
7
2
8
5
8
5
32

17

chłopców

1
3
5
3
3
15

▪ w 2021 roku gmina wydała na prowadzenie przedszkola w Podmoklach Wielkich:
278 590,00 zł
W Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych zatrudnionych jest 36 osób, w tym 27
nauczycieli i 9 pracowników obsługi (5,25 etatów, w tym jeden - dłuższa usprawiedliwiona
nieobecność w pracy). 1 nauczyciel pełni w ramach zajęć świetlicowych opiekę nad dziećmi
dowożonymi do szkół w Nowym Kramsku i Podmoklach Małych.
Nauczyciele w podziale na stopień awansu zawodowego: dyplomowany – 12, mianowany
– 7, 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.
Programy i konkursy:
1) Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”- 3 wyróżnienia
2) Ogólnopolski Konkurs przyrodniczy świetlik; - 2 nagrody , 5 wyróżnień
3) Konkurs recytatorski – I,II,III miejsce
4) Konkurs poetycki – I i III miejsce
5) „Bezpiecznie na wsi”-konkurs plastyczny KRUS;
6) Program „Mleko w szkole”;
7) Program „Warzywa i Owoce w szkole”.
8) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – szkoła 5000,00 , przedszkole 2500,00
9) I miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży – finał wojewódzki Unihokej
Dziewcząt Starszych
10) III miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży – finał wojewódzki Unihokej
Dziewcząt Starszych
Projekty:
W 2021 roku zostały pozyskane następujące środki:
1. „Szkoła dla innowatora”- pozyskano 2.000,00 – zakup pomocy dydaktycznych
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2. Różnica podniebień x suma smaków = pysznie, zdrowo, kolorowo - Fundacja M bank
– 5.000,00 zł.
3. Program „Laboratoria przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych – 56000,00
4. „Metody nauczania w polskiej i niemieckiej szkole” – Interreg Va- 23212,00
5. Akredytacja w programie UE- Erasmus + - 41513,00 EURO
6. Żyj zdrowo na sportowo - 1400 ,00 -IKEA.
7. Dbamy o dobrostan każdego ucznia - 3500,00 – IKEA.
8. Inteligentny dom - dbamy o środowisko, oszczędzamy energię. - 3900,00 –IKEA.
9. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe 16700,91
Sukcesy; jako jedyna szkoła w woj. lubuskim w listopadzie 2020 r. uzyskaliśmy akredytację
do programu Erasmus+ na lata 2021-2027 .
Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły dla Innowatora” jako jedna z 20 szkół w Polsce
Działania profilaktyczne realizowane na rzecz wspierania rodziny w 2021r. 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.
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1. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy
Skutki pandemii koronawirusa dotknęły każdej z dziedzin Naszego życia.
Ograniczenia dotyczą także sfery kultury. 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 czekają m.in. filmy edukacyjne, zajęcia dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Każdy znajdzie coś dla siebie!
W czasie pandemii edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród
społeczeństwa naszej gminy polegało nie tylko na udziale przez on-line w różnego typu
przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GOK ale również 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 przyczynia się do zdobywania
nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez
ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność, otwartość,
kreatywność. Stałe zajęcia sekcji GOK odbywały się zarówno w formie on-line w sposób
pożyteczny dla psychiki uczestników jak i również w małych grupach. Troską kadry GOK
jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kształtowanie nawyku kulturalnego
zachowania się w różnych sytuacjach i współpracy między sobą. Ośrodek Kultury otwarty
jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.
Szczegółowy wykaz z realizacji działań kulturalnych:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOK ZA 2021
MIESIĄC
STYCZEŃ

IMPREZY
5.01.2021 – Warsztaty plastyczne „Ocieplacz na kubeczek”
8.01.2021 – Warsztaty plastyczne „Jak zrobić laleczkę -zawieszka do kluczy itp.
9.01.2021 – Konkurs na scenariusz gry terenowej dla dzieci i młodzieży „Podróż
w czasie”
11.01.2021 – „Ferie podszyte muzyką „
11.01.2021 – Warsztaty „Eksperymenty „
12.01.2021 – Warsztaty plastyczne „Konik”
15.01.2021 – Posłuchaj i odgadnij tytuł -quiz muzyczny
15.01.2021 – Warsztaty plastyczne -prezent na dzień babci „Igielnik”
28.01.2021 – Powrót Babimostu do macierzy
31.01.2021 – WOŚP – zebrano 15 545,68
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LUTY

5.02.2021 – Konkurs na „MEMA”
5.02.2021 – Konkurs plastyczny „Walentynki 3D”- link z propozycją do
konkursu
10.02.2021 – Walentynkowa skrzynka pocztowa”
11.02.2021 – Konkurs „Ulep Walentynkowego bałwana”

MARZEC

3.03.2021 – Warsztaty plastyczne – Jak zrobić wielkanocnego zająca
8.03.2021 – „Dzień Kobiet”-piosenka od pracowników GOKu
12.03.2021 – Konkurs fotograficzny „ Wiosna w obiektywie
22.03.2021 – Wielkanocne warsztaty plastyczne online
− ”Wielkanocne zające”
− ”Wielkanocne koszyczki z butelek”
− ”Pomysł na pisankę
25.03.2021 – Konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka”
„Kolorowe święta w Zielonym Zakątku”
Konkurs online „Kartka dla mamy”

KWIECIEŃ

1.04.2021 – „Świąteczna gra terenowa dla maluszków i małolatów”
30.04.2021 – Powiatowe Eliminacje PRO-ARTE Kargowa -nominacje do finału
woj. otrzymała uczennica z Babimostu

MAJ

1.05.2021 – Prezentacje sekcji wokalnej i muzycznej online
2.05.2021 – Konkurs plastyczny na flagę Polski
10.05.2021 – Konkurs prześlij laurkę z życzeniami dla mamy
15.05.2021 – Rodzinny konkurs plastyczny na „Makieta zamku”

CZERWIEC 1.06.2021 – „Bajkowy dzień dziecka w Zielonym Zakątku”
-Uroczyste zakończenie sekcji GOK – występy wokalne i instrumentalne sekcji,
przedstawienie „Trzy świnki” sekcji teatralnej
11.06.2021 – PRO – ARTE -Przytoczna - wyróżnienie dla uczennicy z
Babimostu
12.06.2021 – Koncert zespołu „Alibi”w hitach PRLu
Wielkie show dla dzieci klaunów Rupherta i Rico
21.06.2021 – Gminny Konkurs Recytatorski - LKA
27.06.2021 – Koncert „BRAXTON” - Zielony Zakątek
28.06-2.07.2021 – Wakacje z GOK / I turnus/
30.06.2021 – Teatrzyk dla dzieci „Zaczarowany Młynek”
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LIPIEC

5.07.2021 – Wakacje z GOK - / II turnus /
25.07.2021 – Festyn „Olimpia”-piknik rodzinny
Koncert zespołu „Formacja Quest”

SIERPIEŃ

6.08.2021 – SENIOR Z KULTURĄ – warsztaty kulinarne
„Zabawa z kulturą” - zajęcia otwarte sekcji GOK
10.08.2021 – SENIOR Z KULTURĄ – warsztaty malowania na tkaninie
15.08.2021 – Festyn -”Lato w mieście”
Koncert zespołu „Coctail Boys”- cowery „Stare dobre małżeństwo”
21.08.2021 – Koncert kapeli „Prima sort”- święto lotnictwa

WRZESIEŃ

4.09.2021 – Kiermasz „Dla Mai” – Zielony zakątek

PAŹDZIERNIK 7.010.2021 – Pierwsze zajęcia z robotyki z projektu-”LIGA SZKOŁA”

12-16.10.2021 – Tydzień Seniora
− Koncert zespołu „Sześciopak”
14.10.2021 – Spotkanie z dietetykiem
15.10.2021 – Konkurs plastyczny „Kolorowa jesień”
16.10.2021 – Występ Zespołów Śpiewaczych -”Biesiada Śpiewacza”
18.10.2021 – SENIOR Z KULTURĄ-warsztaty rękodzielnicze dedcoupage
27.10.2021 – SENIOR Z KULTURĄ – filmowy klub dyskusyjny
LISTOPAD

9.11.2021 – Konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”
20.11.2021 – Koncert „Baczyński muzycznie”
– Wystawa poświęcona K.K. Baczyńskiemu
29.11.2021 – SENIOR Z KULTURĄ
− warsztaty wikliniarskie
− warsztaty dekoracyjne „Świąteczny wianek na drzwi”

GRUDZIEŃ

6.12.2021 – SENIOR Z KULTURĄ – warsztaty z makramy
10.12.2021 – Mikołajki dla dzieci „List do św Mikołaja „ show Claunów Rico i
Ruphert
13.12.2021 – SENIOR Z KULTURĄ – spotkanie z psychoterapeutą
- SENIOR Z KULTURĄ – warsztaty piernikowe w Janowcu

Informacje na temat działalności GOK na bieżąco można śledzić na facebooku:
http://www.facebook.com/gok Babimost oraz stronie internetowej: www.gokbabimost.pl
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2. 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 związku z pandemią wszelkie formy zajęć zostały zawieszone.
3. Współpraca międzynarodowa.
GOK współpracuje z partnerską gminą Neuruppin oraz Bloischdorf przy realizacji
imprez kulturalnych. W roku 2021 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 2022r:
4. Projekt zrealizowany pt „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej- częściowy
montaż foteli widowiskowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście” na kwotę
63614,00 zł
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście działa na podstawie uchwały
XXXI/145/93 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie powołania
Biblioteki Publicznej w Babimoście oraz statutu. Biblioteka służy rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury.
Oddział dla Dorosłych
Biblioteka Publiczna w Babimoście mając na uwadze osoby słabowidzące i niewidome
stara się kupować książki z dużą czcionką. W swoich zbiorach posiada zinwentaryzowane
książki z dużą czcionką i pismem Braille’a autorstwa Marka Kalbarczyka „Lubuskie na
wyciągnięcie ręki - Przewodnik turystyczny” dla osób niewidomych i niedowidzących.
Oddział dla Dorosłych posiada audiobooki, z których mogą również korzystać osoby
z dysfunkcją wzroku. Dla osób starszych, niepełnosprawnych, słabowidzących
i niewidomych prowadzona była usługa dostarczania książek do domu oraz istniała usługa
zamawiania „książki na telefon”. W czasie trwania pandemii Covid-19 biblioteka
udostępniała wypożyczanie i dostarczanie książek dla poszczególnych grup wiekowych,
którzy z powodu obaw przed zarażeniem, zakazem wychodzenia z domów, brakiem
zainteresowania uczestnictwem w imprezach nie mogli być obecni w bibliotece. W 2021 r.
liczba osób z dysfunkcją wzroku korzystających z księgozbioru nie zmieniła się.
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W bibliotece nie istnieje sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dla osób
niepełnosprawnych. Biblioteka współpracuje z Gminnym Stowarzyszeniem Osób
Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku włączając
członków organizacji w spotkania z ciekawymi ludźmi. Osoby ze stowarzyszeń są również
klubowiczami Dyskusyjnego Klubu Książki, który cieszy się dużym zainteresowaniem.
W 2021 r. działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych bardzo się rozwinęła co
wynikało z potrzeby wspólnych rozmów o literaturze. W cyklicznych comiesięcznych
spotkaniach uczestniczyło dziesięcioro stałych członków Klubu. Na spotkaniach oprócz
dyskusji na temat przeczytanej książki, klubowiczki miały możliwość zaprezentowanie
napisanych przez siebie recenzji, a przebieg spotkania prezentowaliśmy na stronie
biblioteki i facebooku. Od lutego do kwietnia spotkania miłośniczek DKK odbywały się
on-line w związku z trwającą epidemią Covid-19. Wydarzenia przenieśliśmy do przestrzeni
wirtualnej, zapraszając do wysłuchania recenzji z przeczytanych książek Doroty Milli „To
jedno zdjęcia”, Kerry Fisher „Sekretne dziecko”, Anny Ficner-Ogonowskiej „Jeśli
zatęsknię”. Relację przygotowały klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych.
16 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
dla Dorosłych. Uczestniczki, po długiej przerwie, mogły spotkać się w plenerze
i porozmawiać na temat przeczytanej książki autorstwa Gabrieli Gargaś "Zawsze będziemy
razem".
07.10.2021r. Biblioteka Publiczna im. W. Sautera w Babimoście gościła niesamowitą
pisarkę Monikę B. Janowską, autorkę powieści lekkich, łatwych i przyjemnych czasami
z wątkiem kryminalnym, czasami obyczajowym oraz nutą historyczną. Pani Monika
opowiedziała nam o swojej pasji do pisania, którą pielęgnowała od najmłodszych lat.
Spotkanie odbyło się w fantastycznej atmosferze i trwało ponad dwie godziny. Czytelniczki
były zachwycone otwartością Pani Moniki, jej poczuciem humoru i radością. Na koniec
spotkania można było zakupić książkę z osobistą dedykacją od autorki.
„BIURKO PISARZA”- SPOTKANIA Z POLSKIMI PISARZAMI
Biblioteka Publiczna kontynuowała cykl wirtualnych spotkań ph „Biurko Pisarza”
poświęconym rozmowom o czytaniu i pracy twórczej z czołowymi postaciami polskiej
literatury. Pierwszym gościem cyklu była Alicja Sinicka, Mieczysław Gorzka, Agnieszka
Lis, Anna Lewicka, Malwina Chojnacka, Jędrzej Pasierski, Maria Ulatowska, Magdalena
Kołosowska, Monika Skabara, Małgorzata Warda, Ewa Kassala, Izabella Frączyk, Edyta
Świętek, Klaudia Muniak, Paweł Leśniak, Aleksandra Tyl, Manuela Kalicka.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
W 2021 roku z myślą o dzieciach zorganizowano niezwykłe spotkania autorskie. Spotkanie
autorskie z "Panem Poetą"
Książki, pacynki i świetna zabawa... tak najkrócej można określić spotkanie autorskie
z "Panem Poetą". Niezwykły gość spotkał się z sześciolatkami z Niepublicznego
Przedszkola "Pod Muchomorkiem". Spotkanie to przeplatanka ciekawej literatury, dobrej
zabawy oraz warsztatów. Musiało być ciekawie i było.
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Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
21 października, gościliśmy znaną i cenioną pisarkę książek dla dzieci i młodzieży, Renatę
Piątkowską wraz z fantastyczną lektorką Malwiną Kożurno. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klasy piątej i szóstej Szkoły Podstawowej w Babimoście. Spotkanie autorskie
poświęcone było w szczególności książce "Która to Malala?" Młodzież poznała postać
niezwykłej pakistańskiej dziewczynki, najmłodszej laureatki pokojowej nagrody Nobla,
walczącej o prawa kobiet do edukacji, o prawo do wyrażania swojej opinii. Spotkanie
autorskie Spotkanie sfinansowane zostało przez Instytut Książki i Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci.
"Tydzień Bibliotek" - spotkanie z przedszkolakami - Ależ my za Nimi tęskniliśmy...
Ten tydzień jest dla nas pełen radości. Wreszcie po długiej przerwie udało nam się spotkać
z sześciolatkami z Niepublicznego Przedszkola "Pod Muchomorkiem". Spotkanie
w ramach "Tygodnia Bibliotek" dotyczyło roli książki i czytania w życiu przedszkolaków.
"Wakacyjne zajęcia z Biblioteką" – Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera
w Babimoście w dniach 9-13 sierpnia 2021 roku zorganizowała dla dwadzieściorga dzieci
„Wakacyjne zajęcia z Biblioteką”.
Filia Biblioteczna w Nowym Kramsku
"Czytanie na dywanie" - z przedszkolakami w Starym Kramsku
W tłusty czwartek odbyło się spotkanie w Przedszkolu w Starym Kramsku, z tej okazji
dzieci wysłuchały bajki pt. „Basia i słodycze”. W taki dzień każdy myśli o tym żeby zjeść
coś słodkiego…oczywiście najlepiej pączka, ale bohaterka książki marzyła o lizakach,
ciastkach, paluszkach, cukierkach i czekoladzie. Mali słuchacze też się rozmarzyli… ale po
wysłuchaniu bajki wspólnie stwierdzili, że ze słodkościami to jednak lepiej uważać!
„Czytanie na dywanie” dla przedszkolaków w Nowym Kramsku
9 lutego w Przedszkolu w Nowym Kramsku odbyło się spotkanie „Czytanie na dywanie”,
a ponieważ niedługo Dzień Zakochanych czyli …Walentynki dzieci wysłuchały
opowiadania pt. „ Zakochani”. Na zakończenie opowiadały w jaki sposób można komuś
okazać swoją sympatię.
Każdego roku we wrześniu Filia Biblioteczna przygotowuje przedszkolaków z Nowego
Kramska na „Pasowanie na Czytelnika”.

SPORT I REKREACJA
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście.
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście działa na podstawie uchwały Nr VII/36/07 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Sportu
i Rekreacji w Babimoście oraz statutu.
Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności
publicznej, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i
rekreacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/181/13 Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 01 lipca 2013 roku Centrum Sportu i Rekreacji realizowało następujące zadania:
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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 2021r:
I.
Turnieje, imprezy sportowe oraz sportowo-widowiskowe:
1. XIV edycja Babimojskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021/22;
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 juniorzy.
III. Zajęcia realizowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Babimoście: co wtorek i piątek
IV. Zgrupowania i szkolenia:
1. Konsultacje Kadry Województwa Lubuskiego ZPN w koszykówce - dziewczęta;
2. Zgrupowanie sportowe Pogoń Szczecin – żak, orlik, młodzicy
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;
− treningi i mecze w rozgrywkach wiosenno-jesiennych w piłce nożnej LKS ,,Klon”
i LZS ,,Jedność”.
W gminie działa pięć stowarzyszeń prowadzących działalność sportową:
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Ludowy Klub Sportowy „Klon” w Babimoście,
Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Podmokle,
Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” Nowe Kramsko,
Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Podmoklach Wielkich,
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.

1)
2)
3)
4)
5)

W związku z panującą pandemią w 2021r. ilość zgrupowań, meczy oraz turniejów ulegała
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 2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 22 osób na 21 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;
− zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym;
− gospodarka odpadami oraz utrzymanie PSZOK;
− oczyszczanie miasta i wsi;
− utrzymanie zieleni;
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− opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
− wytwarzanie energii elektrycznej;
− 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 2021 roku wynosi 1.370.
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 1.341.
Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej zostały wyposażone
w wodomierze główne ze zdalnym odczytem, 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.
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 Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXII/197/21 z dnia 29 czerwca 2021
roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 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 2021 r. Zakład na bieżąco
realizował obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska w zakresie opłat za
korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wody, wprowadzania substancji do wód
powierzchniowych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W zakresie korzystania ze
środowiska nie zostały na zakład nałożone żadne kary administracyjne. Zgłoszone przez
odbiorców usług awarie usuwane były bezzwłocznie, a dostawy wody i odbiór ścieków
realizowane były w sposób ciągły i niezawodny.
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Przyjęta 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 31.12.2021 r. Zakład zarządzał 20 lokalami na terenie wiejskim o łącznej
powierzchni 1303,31m2 oraz 69 na terenie miejskim o łącznej powierzchni 3380,09m2.
W zakresie gospodarki odpadami i utrzymania PSZOK:
Odpady komunalne
Odbiorcą odpadów komunalnych w 2021 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 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wzrosła i wynosiła 30,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady były
zbierane i odbierane w sposób selektywny. Natomiast jeżeli właściciele nieruchomości nie
wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 120,00 zł
miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej nieruchomość. Kwota zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika dla
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynosi 8,00 zł
miesięcznie od nieruchomości (po złożeniu deklaracji).
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 181,00 zł, Natomiast w przypadku niedotrzymanie obowiązku
segregacji przez właściciela, ustala się stawkę podwyższoną w kwocie 724,00 zł, za rok od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Babimost na dzień
31.12.2021 r. na pobyt stały i czasowy wynosiła: 6077 osób w tym: miasto: 3761, wioski:
2316. Natomiast na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła: 5270 osób, w tym: miasto: 3 262, wioski:
2008.
W roku 2021 z terenu Gminy Babimost łączna masa odebranych i zebranych
odpadów komunalnych na podstawie Kart Przekazania Odpadów wynosiła 2 230 055,54
Mg.
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Kargowskiej
w Babimoście (przy oczyszczalni ścieków) prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych
w Babimoście. Do PSZOK-u, wszyscy mieszkańcy gminy, poza systematycznym odbiorem
z posesji, mogą przekazywać posegregowane odpady takie jak: papier, tworzywa sztuczne
i metal, szkło, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane chemikalia, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz bioodpady.
Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są po
każdorazowym okazaniu dokumentu tożsamości. Na teren PSZOK-u nie są przyjmowane
pozostałości po sortowaniu, odpady zmieszane, zimny popiół, odpady przemysłowe oraz z
prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2021 r. powinno wpłynąć 2.089.925,84zł
Do dnia 31.12.2021 r. wpłynęło 1.920.508,54zł, w tym nadpłaty na 2021 rok 2168,02zł
Należności pozostałe do zapłaty wyniosły: 171.585,32zł, w tym zaległości 107.078,07zł
W 2021 roku poniesiono głównie następujące koszty odbioru odpadów:
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost – 2.158.539,40zł
- zbiórka i odbiór przeterminowanych leków – 2.041,20zł,
- obsługa i utrzymanie PSZOK-u – 85.828,65zł,
- koszt obsługi systemu – 127.732,02zł.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Babimost
Rada Miejska w Babimoście corocznie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Babimost.
W 2021 r. na bezdomne zwierzęta Gmina Babimost poniosła następujące koszty:
- schronisko 13 457,81 zł,
- weterynarz 6 153,71 zł,
- zakup karmy 2 627,97 zł,
Łączny koszt wyniósł 22.239,49 zł.
W 2021 r. odłowiono 1 psa i 6 kotów, które trafiły do schroniska w Jędrzejewie. Na
dzień 31.12.2021 r. w schronisku przebywały 1 pies i 2 koty z terenu Gminy Babimost.
Wydano 20 skierowań na zabiegi weterynaryjne dla kotów, w tym:
- sterylizacja – 18 kotów,
- kastracja - 3 kotów,
- leczenie/hospitalizacja – 7 kotów,
- uśpienie- 1 kot.
Ponadto wpłynęło 12 wniosków od społecznych opiekunów zwierząt o zakup karmy. Na
dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych było 3 czynnych opiekunów zwierząt.
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Finanse Zakładu Usług Komunalnych:
Wykonany budżet zakładu po stronie dochodów wyniósł – 4.668.894,73zł. w tym
wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 920 508,54 zł.
Wykonany budżet zakładu po stronie wydatków wyniósł 3.274.138,12zł.
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych) finansowane są z budżetu gminy w kwocie 2 108 803,04 zł.
Ponadto z budżetu gminy finansowane jest utrzymanie zieleni i czystości w gminie oraz
wydatki związane z ochroną zwierząt bezdomnych.

74

