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Wstęp
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,
Wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Zebrane

informacje

od

pracowników merytorycznych

Urzędu

Gminy, jednostek

organizacyjnych, instytucji są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację gminy
pod względem gospodarki, środowiska, spraw społecznych oraz zarządzania gminą.
Zmiany

jakie

zachodzą

corocznie w Gminie Dąbie są efektem pracy wielu środowisk

zaangażowanych w rozwój społeczno-gospodarczy naszej Gminy. To również zasługa
pozyskanych środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować kilka znaczących
inwestycji.
Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne,
społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym zakresie.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Dąbie do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Dąbie.

1. Ogólna charakterystyka Gminy
1.1 Informacje ogólne :
Gmina Dąbie położona jest w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie
krośnieńskim. Graniczy ona z następującymi gminami:
- od strony północnej z Gminą i Miastem Krosno Odrzańskie,
- od strony zachodu i południowego zachodu z Gminą Bobrowice,
- od strony południa z Gminą Nowogród Bobrzański,
- od wschodu z Gminami Czerwieńsk i Świdnica.
Przez Gminę przebiega trasa drogi krajowej nr 32 łącząca Zieloną Górę z Krosnem
Odrzańskim. Gmina Dąbie leży w widłach rzek Odry i Bobru, na jej terenie znajdują się także cztery
jeziora. Największym z nich jest Jezioro Wielkie o powierzchni lustra wody 31ha i długości linii
brzegowej 3020m. Jeziora na terenie gminy są otoczone lasami sosnowymi, woda w Jeziorze
Wielkim jest zaliczana do I klasy czystości.
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Powierzchnia Gminy wynosi 170 km2 co stanowi 12,2 % powierzchni powiatu
krośnieńskiego i 1,2 % powierzchni woj. lubuskiego. Na terenie gminy znajduje się 16 sołectw:
Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy
Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno, Trzebule.

1.2 Jednostki organizacyjne Gminy Dąbie:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
Przedszkole w Połupinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
Instytucje Kultury: Biblioteka Publiczna w Dąbiu

1.3 Władze Gminy:
Wójt Gminy Dąbie : Krystyna Bryszewska kadencja 2014-2018 (zakończenie kadencji 21 listopada
2018r.)
Wójt Gminy Dąbie : Marcin Reczuch kadencja 2018-2023 (rozpoczęcie kadencji 22 listopada
2018r.)

Rada Gminy Dąbie:
Kadencja 2014-2018

1. Reczuch Marcin
2. Chołuj- Mazur Łukasz
3.. Andrzejuk Zbigniew
4. Dudek Piotr
5. Gołębiowski Remigiusz
6. Hybner Franciszek
7. Kapica Wiesława
8. Łącka Elżbieta
9. Markiewicz Stanisława
10. Mazur Ireneusz
11.Mejza Janusz
12.Rewers - Polewka Helena
13.Rutkowski Wenenty
14.Wilencewicz Lidia
15.Wywiórka Jolanta

Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
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Kadencja 2018-2023

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rewers - Polewka Helena
Dudek Piotr
Andrzejuk Zbigniew
Gołębiowski Remigiusz
Jończyk Wiesław
Kostura Andrzej
Kuba – Wysokińska Izabela
Małysa Mariusz
Miechowicz Aleksandra
Piec Bartosz
Suder Damian
Szymczak Maria
Węgrzyn Zbigniew
Wilencewicz Lidia
Borowska Agnieszka

Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady

2. Demografia
2.1 Liczba ludności według miejscowości:
Miejscowość:

Brzeźnica
Budynia
Ciemnice
Dąbie
Dąbki
Godziejów
Gola
Gronów
Kosierz
Lubiatów
Łagów
Mokry Młyn
Nowy Zagór
Pław
Połupin
Stary Zagór
Suchy Młyn
Szczawno
Trzebule
Razem
Źródło: opracowanie własne

Liczba ludności w 2016:

Liczba ludności w 2017:

Liczba ludności w 2018:

140
28
430
427
33
6
93
445
445
198
482
12
266
252
711
230
6
551
207
4962

133
28
428
431
34
6
93
437
451
196
468
12
269
245
701
226
5
552
203
4918

137
28
419
433
34
5
93
430
448
199
447
12
270
244
704
217
5
553
198
4876
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2.2. Liczba ludności wg wieku
Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny

933
3 090
853

2.3. Liczba dzieci urodzonych wg miejscowości
Miejscowość:
Brzeźnica
Budynia
Ciemnice
Dąbie
Dąbki
Godziejów
Gola
Gronów
Kosierz
Lubiatów
Łagów
Mokry Młyn
Nowy Zagór
Pław
Połupin
Stary Zagór
Suchy Młyn
Szczawno
Trzebule
Razem
Źródło: opracowanie własne

Liczba urodzeń
w 2016:
2
0
0
3
0
0
1
1
5
1
3
0
6
2
6
3
0
5
7
45

Liczba urodzeń
w 2017:
1
0
0
3
1
0
0
6
8
2
4
0
4
1
8
1
0
8
3
50

Liczba urodzeń
w 2018:
2
0
3
4
0
0
1
1
7
4
4
0
3
4
7
1
0
13
0
54
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2.4. Liczba zgonów w 2018r. wg miejscowości
Miejscowość: Liczba zgonów w 2016r. Liczba zgonów w 2017r. Liczba zgonów w 2018r:
Brzeźnica
2
1
0
Budynia
1
0
0
Ciemnice
6
3
8
Dąbie
4
1
1
Dąbki
0
0
0
Godziejów
0
0
0
Gola
0
1
3
Gronów
4
4
3
Kosierz
3
5
4
Lubiatów
0
1
2
Łagów
4
5
3
Mokry Młyn
0
0
0
Nowy Zagór
6
4
2
Pław
3
4
3
Połupin
5
6
5
Stary Zagór
5
3
5
Suchy Młyn
0
1
0
Szczawno
10
13
10
Trzebule
2
2
3
Razem
53
54
52
Źródło: opracowanie własne

3. Budżet Gminy Dąbie
Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Dąbie
z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu na dzień 1 stycznia 2018 r. ustalony został
w kwocie 20 216 209,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18 884 414,00 zł, a majątkowe
w kwocie 1 331 795,00 zł. Planowane wydatki budżetu stanowiły 20 382 357,00 zł, przy czym
wydatki bieżące 17 840 678,00 zł, natomiast majątkowe 2 541 679,00 zł. Prognozowane wydatki
związane z obsługą długu stanowiły kwotę 150 000,00 zł. Pierwotny wynik budżetu stanowił deficyt
w wysokości 166 148,00 zł, którego pokrycie miały stanowić przychody z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Na dzień 1 stycznia 2018 r. planowano nadwyżkę
operacyjną w kwocie 1 043 736,00 zł.
Przyjęte w uchwale budżetowej przychody stanowiły kwotę 2 279 833,00 zł, natomiast plan
rozchodów stanowił kwotę 2 113 685,00 zł.
Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31
grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
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Wyszczególnienie

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
wykonani
a

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:

21 320 151,79

21 770 758,93

102,11

Dochody bieżące

20 295 328,55

20 837 801,39

102,67

Dochody majątkowe, w tym:

1 024 823,24

932 957,54

91,04

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:

23 013 048,93

21 919 088,71

95,25

Wydatki bieżące, w tym:

19 150 423,93

18 383 424,88

96,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7 633 523,49

7 529 397,85

98,64

- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

4 812 900,31

4 390 907,75

57,52

- dotacje na zadania bieżące

309 210,00

305 736,53

91,23

- wydatki na obsługę długu

150 000,00

114 456,76

76,30

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 116 089,13

6 042 925,99

98,80

- wydatki bieżące na projekty i programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych

128 701,00

128 701,00

100,00

Wydatki majątkowe, w tym:

3 862 625,00

3 535 663,83

91,54

- wydatki majątkowe na projekty i programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych

1 929 751,00

1 901 788,62

98,55

PRZYCHODY

2 807 307,00

3 221 783,00

114,761

ROZCHODY

1 114 409,86

1 114 409,86

Wynik budżetu

-1 692 897,14

-148 329,78
2

8,76

Wynik operacyjny budżetu

1 144 904,62

2 454 376,51

214,37

100,00
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Struktura dochodów
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) dochodami jednostek samorządu
terytorialnego są: 1) dochody własne; 2) subwencja ogólna; 3) dotacje celowe z budżetu państwa.
Strukturę dochodów Gminy Dąbie, wykonanych w roku 2018 prezentuje poniższy wykres:

Struktura dochodów własnych
Inne dochody
9117 74,380
Subwencja ogólna
65235 91,000

Dochody własne
78514 50,840

Dotacje z budżetu
państwa
64839 42,710

W strukturze dochodów Gminy Dąbie, wykonanych w 2018 r. najwyższą pozycję zajmują
dochody własne, które stanowią 36,06% dochodów ogółem. Wpływy z subwencji ogólnej oraz
dotacji z budżetu państwa stanowiły odpowiednio 29,97% oraz 29,78%. Najniższą pozycję
w strukturze dochodów mają dochody pozostałe (dotacje od państwowych funduszy celowych,
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki z budżetu
UE), które osiągnęły 4,18%.
Dochody ze środków z budżetu UE
W 2018 r. Gmina Dąbie otrzymała refundację wydatków poniesionych na realizację
projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze (001205F)”, współfinansowanego ze
środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 216 494,00 zł. Ponadto
uzyskano dotację na realizację projektu pn. „Polsko-niemieckie zawody strażackie” z Funduszu
Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” w kwocie 3 341,03 zł oraz dotację w ramach
projektu współfinansowanego ze środków zagranicznych realizowanego przez OPS w Dąbiu
pn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
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społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Dąbie” w kwocie
67 930,26 zł.
Struktura wydatków
W 2018 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 18 383 424,88 zł, co stanowi 83,87%
wydatków ogółem. Na inwestycje wydatkowano 16,13% budżetu.
Strukturę wydatków bieżących poniesionych w 2018 r. prezentuje poniższy wykres:

Struktura wydatków bieżących

Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

32,872%

40,958%

Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki na obsługę długu

,623%

23,885%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1,663%

Źródło: opracowanie własne
Największy udział w wydatkach bieżących miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe oraz umowy zlecenia Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych)
oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (w większości świadczenia wypłacane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dąbiu). Wydatki na realizację statutowych zadań Gminy m.in. zakup
materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii, stanowiły 23,89% wydatków bieżących.
Najmniejszy udział w strukturze wydatków miały dotacje na zadania bieżące (1,66%) oraz obsługa
długu – zaledwie 0,62%).

4. Realizacja uchwał Rady Gminy Dąbie
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt jest
organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy.
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Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt przy pomocy Urzędu Gminy
realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. w sposób określony uchwałami.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie
zgodności z prawem – Wojewoda Lubuski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba
Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty
prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
W 2018 roku odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy Dąbie na których podjęto łącznie 69
uchwał, w tym 30 uchwał podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwały podejmowane w sprawach finansowych dotyczyły głównie zmian w budżecie Gminy Dąbie
na rok 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019-2024,
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2018 r., a także
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwalono budżet Gminy Dąbie na rok 2019.
Podejmowano m.in. również uchwały w sprawach:
 Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXII/265/2018, XXXII/264/2018, XXXII/263/2018 z dnia
25 stycznia 2018r., nr XXXVIII/320/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie nadania
nazw ulic i placów (ul. Świerkowa, Sosnowa w miejscowości Dąbie, ul. Krzysztofa
w miejscowości Brzeźnica, Plac Niepodległości w miejscowości Dąbie).
 Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXII/267/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2018
 Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXIII/281/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
z terenu Gminy Dąbie
 Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXIII/280/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2018
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/279/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie
przystąpienia Gminy Dąbie do klastra energii „Zielona elektromobilność”
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 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/291/2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Dąbie na lata 2018- 2022
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/290/2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/287/2018 z dnia 30 maja 2018r w sprawie przyjęcia
przez Gminę Dąbie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na
przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie w 2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVI/309/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Dąbie
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVI/293-308/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie
statutów sołectw
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/325/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/324/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie
wystąpienia Gminy Dąbie ze Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/322/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie
przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/321/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/317-319/2018 z dnia 27 września 2018r.
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele
filialnym w Trzebulach stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem
289, w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod
numerem 2125, w kościele filialnym w Nowym Zagórze stanowiącym zabytek wpisany do
rejestru zabytków pod numerem 3289
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 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/316/2018 z dnia 27 września 2018r. o zmianie
uchwały w sprawie Statutu Gminy Dąbie
 Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXIX/329/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2019"
 Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXIX/328/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbie
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbie
 Uchwała Rady Gminy Dąbie nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018r. sprawie zasad
przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbie
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr I/4/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania
składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz
w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach
Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/11/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia
gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/9/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/10/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Dąbie.
 Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/8/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
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5. Inwestycje realizowane w roku 2018
lp.

1

2

3

4

5

6

8

10

Nazwa zadania
Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina
Dąbie. Inwestycja realizowana w celu uzyskania efektu
ekologicznego gospodarowania ściekami. Zadanie
współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW
na lata 2014-2020. Realizację inwestycji zakończono w
październiku 2018 r.
Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Łużyckiej i
na ul. Ogrodowej w m. Dąbie. Inwestycja realizowana w
celu poprawy jakości i zapewnienia stałej dostawy wody
pitnej mieszkańcom m. Dąbie. Zadanie zakończone w
miesiącu wrześniu 2018 r.
Wykup sieci i urządzeń wodociągowych i/lub
kanalizacyjnych. Zaplanowano środki na wykup urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób prawnych i
fizycznych, które te urządzenia wybudowały z własnych
środków, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach. Zadanie wykonane i rozliczone.
Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Kosierz i
Dąbie. Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej
na terenie Gminy.
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej
w m. Brzeźnica. Zadanie służące poprawie jakości życia
mieszkańców. Pierwszy etap realizacji polegający na
opracowaniu dokumentacji. Zadanie współfinansowane ze
środków sołectwa Brzeźnica w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 r.
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m.
Szczawno. Zadanie służące poprawie jakości życia
mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym.
Zadanie wykonane i rozliczone w całości w lipcu 2018 r.
Zakup nieruchomości gruntowej w m. Kosierz. Działka
zakupiona w celu poprawy gminnej infrastruktury drogowej
Zakup ławek solarnych. Ławki solarne umieszczone przez
budynkiem Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w
Dąbiu mają wbudowane panele słoneczne, dzięki czemu
czerpią energią ze światła słonecznego i mogą ją oddawać
w postaci możliwości ładowania urządzeń mobilnych. Ławki
posiadają darmowy dostęp do Internetu .

Całkowity
koszt zadania

Kwota
wydatków
poniesionych
z budżetu

2 341 200,00

1 347 333,00

37 147,32

37 147,32

3 839,25

3 839,25

99 674,00

78 582,03

15 000,00

15 000,00

59 150,96

59 150,96

15 700,00

15 700,00

16 230,00

0,00
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lp.

11

12

13

14

15

16

17

Nazwa zadania
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP
Szczawno. Pojazd zakupiono w celu podniesienia poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony mienia i
życia. Zakup współfinansowany ze środków WPFOŚiGW
jak również OSP Szczawno.
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Dąbiu. Wydatek poniesiony w związku z
zaprojektowaniem i wybudowaniem biologicznej
oczyszczalni z odprowadzaniem ścieków do studni
chłonnej oraz na nadzór inwestorski.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatek
poniesiono w formie dotacji udzielonych osobom, które
złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakup urządzeń na plac zabaw – fundusz sołecki
Kosierz. Zadanie służące poprawie jakości życia
mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja
wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom i promowanie
zdrowego stylu życia poprzez wypoczynek na świeżym
powietrzu.
Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Połupin. Zadanie
służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz ich
integracji. W wyniku huraganu poprzednia wiata uległa
całkowitemu zniszczeniu, po otrzymaniu odszkodowania
mieszkańcy podjęli decyzję
o odbudowaniu obiektu.
Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Szczawno – fundusz
sołecki Szczawno. Zadanie służące poprawie jakości życia
mieszkańców oraz ich integracji. Finansowane ze środków
funduszu sołeckiego sołectwa Szczawno. Zadanie
wykonane i rozliczone w całości.
Zakup urządzeń fitness – fundusz sołecki Lubiatów
oraz Pław. Zadania służące propagowaniu zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców. Współfinansowane ze środków
funduszu sołeckiego miejscowości Lubiatów i Pław oraz
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Razem

Całkowity
koszt zadania

Kwota
wydatków
poniesionych
z budżetu

667 243,00

96 623,00

50 000,00

50 000,00

61 622,64

61 622,64

11 248,00

11 248,00

20 495,97

20 495,97

14 770,06

14 770,06

46 900,00

23 197,80

3 460 221,20

1 834 710,03
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Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Dąbie
Lp.

Nazwa zadania

1.

Wykonanie ścieżki rowerowej Dąbie-Połupin

2.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Lubiatów-Kosierz

Inwestor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad oddz. w Zielonej Górze
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze

6. Planowanie przestrzenne
6.1. Decyzje o warunkach zabudowy
W 2018 r. wydano 61 decyzji o warunkach zabudowy.
Wydane

decyzje

głównie

dotyczyły

budownictwa

mieszkaniowego

jednorodzinnego

oraz budownictwa usługowego i energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne). W zakresie
budownictwa mieszkaniowego decyzje dotyczyły budowy jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wielu budynków mieszkalnych jednorodzinnych; niektóre inwestycje
dodatkowo zawierały budynki towarzyszące np. garaż, budynek gospodarczy, wiata.
Podział wydanych decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do miejscowości
L.p.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nowy Zagór
Kosierz
Dąbie
Łagów
Gronów
Trzebule
Pław

Ilość wydanych decyzji
o warunkach
zabudowy
5
1
25
3
5
3
6

8.
Stary Zagór
9.
Brzeźnica
10.
Lubiatów
11.
Budynia
12.
Połupin
Źródło: opracowanie własne

3
3
3
1
3

Zakres decyzji

Budownictwo mieszkaniowe, usługowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe, energia
odnawialna
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe, usługowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
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Wnioski o ustalenie warunków zabudowy składane były głównie przez osoby fizyczne, pozostałe
przez podmioty gospodarcze Wnioskodawcami byli głównie właściciele nieruchomości, na których
planowana była realizacja przedsięwzięcia.

6.2 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W 2018 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane
decyzje dotyczyły inwestycji w zakresie obiektów użyteczności publicznej i sieci energetycznej
w miejscowości Dąbie i Nowy Zagór.

6.3 Obszar Gminy objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Planami są objęte obszary zurbanizowane w liniach zwartej zabudowy wsi oraz obszary
zagrożenia powodziowego w dorzeczu rzeki Odry w miejscowościach Szczawno, Ciemnice
i Połupin.
Obowiązująca jest również zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dąbie uchwalona w 1997r.,obejmująca pojedyncze działki na terenie Gminy.
Gmina Posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dąbie uchwalone w 2002r

7. Ochrona zdrowia
7.1 Programy zdrowotne.
Gmina Dąbie w 2018r. uczestniczyła w programie zdrowotnym, który współfinansowany
był przez Powiat Krośnieński w zakresie szczepienia przeciw HPV.
W ramach programu 16 dziewczynek z terenu Gminy Dąbie zostało zaszczepionych przeciw HPV.
Kwota 4 200,00 zł. wydatkowana z budżetu Gminy stanowiła 50% kosztów całego zadania.

7.2 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbiu swoje działania
realizowała zgodnie z zadaniami i celami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

a także w oparciu o ustawę

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ustawę o przeciwdziałaniu
narkomanii.
W 2018r. zawarto 9 umów zleceń na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych
w miejscowościach: Połupin, Pław, Nowy Zagór, Stary Zagór (6 m-cy), Szczawno, Gronów,
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Łagów, Trzebule i Kosierz. W okresie wakacyjnym funkcjonowały świetlice środowiskowe
w Kosierzu, Łagowie, Pławiu i Trzebulach.
W 2018r. przeprowadzono rozmowy z 28 osobami, które nadużywają alkoholu i zostały zgłoszone
przez członków rodzin lub inne instytucje w celu objęcia ich dobrowolnym lub przymusowym
leczeniem:
- 7 osób podjęło

terapię odwykową

w ośrodku terapeutycznym MedicStan i Horyzont-Bis

w Krośnie Odrz.,
- 4 osoby przebywały na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu,
- 2 osoby zostały objęte pomocą psychologa,
- wobec 1 osoby została skierowana sprawa do Sądu Rodzinnego,
- z pozostałymi osobami Komisja utrzymywała stały kontakt.
W 2018r. GKRPA zaopiniowała 6 wniosków o wydanie zezwolenia

na sprzedaż napojów

alkoholowych.
Wydatki GKRPA w Dąbiu – budżet zrealizowano w 97,48% :
4.167,15 – przeciwdziałanie narkomanii – zakup narkotestów na potrzeby Komendy Powiatowej
Policji w Krośnie Odrz., programów profilaktycznych z zakresu narkomanii,
38.247,60 – wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych,
11.199,00 – wydatki na rzecz osób fizycznych,
7.050,00 – zakup usług pozostałych – organizacja ferii w szkołach z terenu Gminy Dąbie (kino,
lodowisko, Centrum Przyrodnicze, Planetarium, zajęcia w szkołach), wypoczynek letni
(dofinansowanie pobytu 20 dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym), koszty
dostawy

zamówionych

materiałów

profilaktycznych,

zajęcia

warsztatowe,

konsultacje

psychologiczne, sprawy sądowe,
22.192,16 - zakup materiałów i wyposażenia – materiały na doposażenie świetlic środowiskowych
( materiały, gry edukacyjne, tablice, wyposażenie i sprzęt sportowy do świetlic środowiskowych) ,
zakup nagród za udział w turniejach, konkursach plastycznych i

profilaktycznych, zakup

materiałów edukacyjnych, zakup paczek Mikołajkowych dla uczniów ze szkół z terenu Gminy
Dąbie, materiały do punktu konsultacyjnego GKRPA, prenumerata dla szkół podstawowych
miesięcznika „Głos Pedagogiczny - profilaktyka i uzależnienia”.
W 2018r. członkowie Komisji uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- konferencje i szkolenia: „Co nas Wypala”, „Strategia Rozwiązywania Problemu Uzależnień”,
W 2018r. przeprowadzono doraźną kontrolę punktów sprzedaży alkoholu oraz świetlic
środowiskowych.
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Liczba osób zgłoszonych do GKRPA z problemem alkoholowym– stan na 2018r.
Miejscowość
Brzeźnica
Budynia
Ciemnice
Dąbki
Dąbie
Gola
Gronów
Kosierz
Lubiatów
Łagów
Nowy Zagór
Pław
Połupin
Stary Zagór
Szczawno
Trzebule
Źródło: opracowanie własne

Kobiety
2
0
2
2
2
1
0
3
1
4
1
1
3
1
1
0

Mężczyźni
2
1
12
2
8
8
9
14
3
14
8
6
21
8
14
4

Razem
4
1
14
4
10
9
9
17
4
18
9
7
24
9
15
4

8. Fundusz sołecki.
Fundusz sołecki są to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na
wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zadania te muszą
być jednocześnie zadaniami własnymi Gminy i być zgodne ze strategią jej rozwoju. Środki te mogę
być również przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy decyduje organ stanowiący,
podejmując stosowną uchwałę o wyodrębnieniu bądź nie wyodrębnieniu funduszu do 31 marca
roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym fundusz będzie wydatkowany. Uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowanie do kolejnych lat
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. W Gminie Dąbie w roku
budżetowym 2018 obowiązywała Uchwała Nr XXXIV/227/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca
2014 r. o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Dąbie środków stanowiących fundusz sołecki.
Na realizację funduszu sołeckiego w roku 2018 Gmina Dąbie przeznaczyła kwotę
290 600,55 zł czyli o 38 193,50 zł większą niż w roku 2017. Wielkość środków przyznana na dane
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sołectwo uzależniona jest od liczby jego mieszkańców i obliczana jest według wzoru określonego w
ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301). Najwięcej
środków z funduszu sołeckiego otrzymała wieś Połupin tj. 11% udziałów w funduszu sołeckim.
Najmniej środków przypada na sołectwa Budynia oraz Dąbki – odpowiednio 3% środków
pochodzących z funduszu.
Poniższy wykres prezentuje procentowy udział poszczególnych sołectw Gminy Dąbie w budżecie
funduszu

sołeckiego
Trzebule Brzeźnica Budynia
5%
4%
3%

Szczawno
9%
Stary Zagór
5%

Ciemnice
8%
Dąbki
3%
Dąbie
8%

Połupin
11%

Gola
4%

Gronów
8%

Pław
6%
Nowy Zagór
6%
Łagów
8%

Lubiatów
5%

Kosierz
8%

Źródło: opracowanie własne
Na dzień 31.12.2018 r. wykorzystano kwotę 271.532,80 zł co oznacza, że fundusz sołecki
został zrealizowany w 93,50%. Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się
następująco:
Lp
.
1

2

3

Kwota
Kwota
%
wydatków wydatków wyko
Przebudowa w miejscowości Brzeźnica ulicy zaplanowan
10 000,00 wykorzystan
10 000,00 nania
100,0
a
przez
a
w
2018r.
terenów zielonych
1 000,00
999,80 99,980
Leśnej
Brzeźnica Utrzymanie
Organizacja imprez kulturalnych
1 183,40
1 182,69 99,94
sołectwa
Razem
12 183,40
12 182,49 99,99
Promowanie wizerunku sołectwa Budynia
322,27
251,29 77,97
Utrzymanie terenów zielonych
2 200,00
670,40 30,47
Budynia Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej
5 500,00
5 317,86 96,69
w miejscowości Budynia
Razem
8 022,27
6 239,55 77,78
Ciemnice Doposażenie gminnego placu zabaw w
5 000,00
4 950,00 99,00
miejscowości Ciemnice
Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania
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Lp
.

Nazwa
sołectwa

5

Dąbie

4

Dąbki

6

Gola

7

8

9

10

Gronów

Kosierz

Lubiatów

Łagów

Nazwa zadania
Zakup wyposażenia dla OSP Ciemnice
Organizacja festynu
Utrzymanie terenów zielonych
Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w
miejscowości Ciemnice
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem
Remont dróg gminnych ulic Kasztanowej i
Polnej
Utrzymanie
terenów
zielonych
w miejscowości
Dąbie
Promowanie wsi poprzez organizację imprez
kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców
Prace remontowo - budowlane remizy w
Zakup
Dąbiu pojemników na piasek
Utwardzenie terenu wokół grilla na boisku
Doposażenie
placu zabaw
Orlik
Razem
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
Zakup kosiarki spalinowej
Razem
Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gola
Utrzymanie terenów zielonych
Razem
Remont drogi gminnej ul. Kościelna w
miejscowości Gronów
Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych
Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi
Razem
Gronów
Zakup urządzeń na gminny plac zabaw w
miejscowości Kosierz
Przebudowa schodów do świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kosierz
Utrzymanie terenów zielonych
Organizacja festynu wiejskiego
Równanie terenu przy boisku
Razem
Zakup i montaż sprzętu sportowego do
uprawiania ćwiczeń
Organizowanie imprez kulturalnych
promującą miejscowość Lubiatów oraz Gminę
Utrzymanie
terenów zielonych
Dąbie
Razem
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup przenośnych ławek zewnętrznych

Kwota
Kwota
%
wydatków wydatków wyko
zaplanowan
1 500,00 wykorzystan
0,00 nania
0,00
a 1przez
a
w
2018r.
005,00
1 004,21 99,92
611,00
559,06 91,50
sołectwa
11 808,52

11 808,00 100,0

2 500,00
22 424,52

2 500,00 100,0
20 821,27 92,850

5 200,00

0,00

0,00

1 500,00

1 320,69 88,05

2 200,00

2 199,54 99,98

5 000,00
2 000,00
100,00
6 389,00
22 389,00
6 000,00
2 334,15
8 334,15

4 999,97
1 560,00
97,00
6 389,00
16 566,20
6 000,00
1 882,00
7 882,00

100,0
78,000
97,00
100,0
73,990
100,0
80,630
94,57

9 947,06

9 940,00 99,93

400,00
10 347,06
1 200,00
1 365,00
22 565,00

361,20 90,30
10 301,20 99,56
100,0
20 000,00
0
1 198,60 99,88
1 354,25 99,21
22 552,85 99,95

12 000,00

11 248,00 93,73

5 000,00

5 000,00 100,0
0
2 996,90 99,90
1 999,95 100,0
1 150,00 98,620
22 394,85 96,67
10 000,00 100,0
0

20 000,00

3 000,00
2 000,00
1 166,12
23 166,12
10 000,00
1 460,99
2 700,00
14 160,99
6 000,00
4 000,00
931,54

1 443,57 98,81
2 434,97
13 878,54
6 000,00
3 951,82
0,00

90,18
98,01
100,0
98,800
0,00
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Kwota
Kwota
%
wydatków wydatków wyko
zaplanowan wykorzystan nania
Organizowanie imprez kulturalnych
100,0
3a 294,00
294,00
przez
a w32018r.
promujących miejscowość Łagów
0
sołectwa
Remont drogi gminnej ul. Zaułek w Łagowie
10 000,00
10 000,00 100,0
Razem
24 225,54
23 245,82 398,80
Utrzymanie terenów zielonych
1 500,00
1 497,90 99,860
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
151 000,00
151 000,00
500,00
497,90 100,0
99,86
11 Nowy
Razem
16
500,00
16
497,90
99,990
Zagór
Utrzymanie terenów zielonych
1 750,00
1 170,65 66,89
Zakup sprzętu do koszenia
2 000,00
1 999,00 99,95
Utrzymanie terenów zielonych
Zagospodarowanie placu zabaw
1 150,00
1 142,00 99,30
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
5 100,00
5 100,00 100,0
Promocja Sołectwa Pław
1 600,00
1 599,99 100,00
12
Pław
Zakup tablic z nazwami ulic
2 000,00
1 998,80 99,940
Doposażenie świetlicy wiejskiej
679,85
679,85 100,0
Zakup urządzeń służących poprawie estetyki
2 000,00
1 880,80 94,040
Razem
16 279,85
15 571,09 95,65
wsi
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi
3 054,09
3 054,09 100,0
Remont ulicy Podgórnej
25 000,00
25 000,00 100,00
13
Połupin Wyposażenie świetlicy wiejskiej
5 000,00
4 944,98 98,900
Organizacja festynu "Święto Naleśnika"
0,00
0,00 0,00
Razem
33 054,09
32 999,07 99,83
Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych
3 224,12
3 215,00 99,72
Zakup namiotu plenerowego
1 325,88
1 325,88 100,0
Promocja miejscowości i gminy poprzez
1 300,00
1 296,10 99,700
organizacje
imprez
kulturalnych
14 Stary Zagór
Zakup i montaż tablicy informacyjnej
2 250,00
2 250,00 100,0
Naprawa i utwardzenie dróg gminnych
6 000,00
445,88 7,430
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
1 049,79
1 030,98 98,21
Razem
15 149,79
9 563,84 63,13
Zakup i montaż wiaty
15 000,00
14 770,06 98,47
Utrzymanie terenów zielonych
1 800,00
1 679,89 93,33
Zakup tablic z nazwami ulic
3 000,00
2 955,13 98,50
15 Szczawno Remont drogi dojazdowej nr 480
2 000,00
2 000,00 100,0
Organizacja Dożynek Gminnych i Festynu 705 356,62
4 987,54 93,110
lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
Razem
27 156,62
26 392,62 97,19
Organizacja festynu rodzinnego 2018 r.
1 400,00
1 400,00 100,0
Utrzymanie terenów zielonych
1 500,00
1 500,00 100,00
Czyszczenie linii brzegowej stawu gminnego
1 500,00
1 500,00 100,00
1 500,00
1 500,00 100,00
16 Trzebule Zakup namiotu 4m x 8m
Remont drogi gminnej nr 298
4 000,00
4 000,00 100,00
Zakup kosiarki, wyposażenia i
1 500,00
1 500,00 100,00
Doposażenie
gminnego placu zabaw dla
3 043,51
3 043,51 100,00
oprzyrządowania
Razem
14
443,51
14
443,51 100,00
dzieci
Razem sołectwa
290 401,91 271 532,80 93,500
Lp
.

Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania
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W strutkurze wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przeważają wydatki
bieżące. Poniższy wykres przedstawia procentowy podział wydatków wg ich rodzaju:
Wydatki
majatkowe
19%

Wydatki
bieżące
81%

Źródło: opracowanie własne
W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego pokryto koszty opracowania
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi, zakup urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń
fitness, wykonanie wiaty biesiadnej.

9. Edukacja
9.1 Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Dąbie:

L.p

Nazwa placówki

Adres

1.

Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Dąbiu

ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie

Szkoła Filialna w Połupinie

2.

Szkoła Filialna w Kosierzu
Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Gronowie
Szkoła Filialna w Szczawnie

3

Przedszkole w Połupinie

Połupin, ul. Kolejowa 4, 66-600
Krosno Odrzańskie
Kosierz 40, 66-627 Bobrowice

Liczba
dzieci
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Gronów, ul. Główna 1, 66-615 Dąbie
Szczawno, ul. Szkolna 3, 66-615
Dąbie
Połupin, ul. Szkolna 2, 66-600 Krosno
Odrzańskie

210

59
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9.2 Wydatki jednostek oświatowych Gminy Dąbie w 2018 r. (wykonanie wg stanu na
dzień 31.12.2018 r.)

Wydatki wg rodzaju
Wydatki ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki remontowe
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Razem
jednostki
oświatowe
5 847 943,59

Szkoła
Podstawowa
w Dąbiu
2 896 390,72

Szkoła
Podstawowa
w Gronowie
2 173 101,44

4 867 060,13

2 388 738,87

1 849 018,78

629 302,48

13 490,16
917 393,30
50 000,00

12 702,96
444 948,89
50 000,00

639,60
323 443,06
0,00

147,60
149 001,35
0,00

50000
917393,3

Przedszkole
w Połupinie
778 451,43

Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
Wydatki remontowe

Pozostałe wydatki
bieżące
13490,16
Wydatki majątkowe
4867060,13

Źródło: opracowanie własne
W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 83,23 % wszystkich wydatków
poniesionych na oświatę. Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł dotyczyły wykonania biologicznej
oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Dąbiu. Poniesione wydatki bieżące w wysokości
15,7 % ogółu wydatków obejmowały bieżące utrzymanie budynków (media, energia elektryczna),
zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia klas, itp. Przedstawione wydatki nie
dotyczą kosztów dowozu dzieci do szkół.
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9.3 Subwencja oświatowa
Subwencja oświatowa (plan i wykonanie)
Kwota wydatków sfinansowanych ze
środków własnych Gminy
Relacja subwencji do wydatków ogółem
Relacja środków własnych do wydatków
ogółem

3 895 122,00
1 952 821,59
66,61%
33,39%

1952821,59
Subwencja oświatowa (plan
i wykonanie)
Kwota wydatków
sfinansowanych ze
środków własnych Gminy
3895122

Źródło: opracowanie własne
Środki własne kształtowały się na poziomie 33,39 % w stosunku do wydatków ogółem, natomiast
subwencja stanowiła 66,61% wszystkich wydatków

Wysokość wydatków ustalona wg relacji
subwencji do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki remontowe
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Razem
jednostki
oświatowe
3 895 122,00
3 241 787,94
8 985,35
611 045,37
33 303,35

Szkoła
Podstawowa
w Dąbiu
1 929 190,16
1 591 060,03
8 461,02
296 365,75
33 303,35

Szkoła
Podstawowa Przedszkole
w Gronowie w Połupinie
1 447 431,07
518 500,78
1 231 570,31
419 157,59
426,02
98,31
215 434,74
99 244,88
0,00
0,00

Wysokość wydatków ustalona wg relacji
środków własnych do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki remontowe
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Razem
jednostki
oświatowe
1 952 821,59
1 625 272,19
4 504,81
306 347,93
16 696,65

Szkoła
Szkoła
Podstawowa Podstawowa Przedszkole
w Dąbiu
w Gronowie w Połupinie
967 200,56
725 670,37
259 950,65
797 678,84
617 448,47
210 144,89
4 241,94
213,58
49,29
148 583,14
108 008,32
49 756,47
16 696,65
0,00
0,00
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9.4 Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2018r.
Wyszczególnienie

Część
humanistyczna
Historia/
WOS

Część matematycznoprzyrodnicza

Język polski
Przyroda

Język
angielski

Język
niemiecki

Matematyka

Poziom
podstawowy

Poziom
podstawowy

Dąbie

59%

71%

55%

48%

61%

32%

Powiat

53%

63%

52%

48%

53%

61%

Województwo

57%

65%

54%

49%

66%

54%

Kraj

59%

68%

56%

52%

68%

52%

1

1

1

3

1

3

Miejsce w powiecie

Źródło: opracowanie własne

10. Gospodarka nieruchomościami
Ogólna powierzchnia gruntów w zasobie komunalnym Gminy wynosi 358 ha. Są to grunty,
które Gmina otrzymała z części mienia państwowego, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia
10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. .191 ze zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104
z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego /M.P. Nr 30,poz.
325 / oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (z 2014, poz. 518). Nabycie tego mienia nastąpiło :
 na mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7 13, 18, ustawy przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
 na mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
 w wyniku uczestnictwa Gminy w obrocie cywilno - prawnym – na mocy umów notarialnych
kupna sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamiany z przeznaczeniem na cele
publiczne.
Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia
potrzeb jej mieszkańców.
Wartości wspomnianych nieruchomości wg danych ewidencji księgowej określa się na
kwotę 34.578.157,85 zł . Nieruchomości te położone są w 16 sołectwach / Brzeźnica, Budynia,
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Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin,
Stary Zagór, Szczawno, Trzebule/.
W omawianym okresie nie odnotowano istotnych zmian w wielkościach środków trwałych
będących w dyspozycji Gminy.
Łączna powierzchnia nieruchomości sprzedanych przez Gminę w 2018r. wyniosła 1,6809
ha, a ich wartość 143.551,56 zł.
Powierzchnia nieruchomości nabytych przez Gminę w 2018r. kształtowała się na poziomie
0,4622 ha, a ich wartość 62.200,00 zł.
Gmina posiada w swoim mieniu niewielki zasób mieszkaniowy – o ogólnej powierzchni
0,0209 ha.
Wydzierżawionych na zasadzie umowy dzierżawy zostało 3,9189 ha dla 7 dzierżawców.
Grunty te położone są w obrębie wsi Nowy Zagór, Kosierz, Szczawno i Połupin. Bonitacja
wspomnianych gruntów stanowi grunt orny od kl. IIIa do VI. Roczna ogólna wartość czynszu
z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wyniosła 601,93 zł.
Gmina posiada w zasobie także działki oddane w użytkowanie wieczyste. Liczba użytkowników
wieczystych wynosi 23. Z tytułu wieczystego użytkowania pobiera się opłaty roczne, w zależności
od wartości gruntu 3% lub 1% w przypadku użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe. Wysokość
stawki procentowej opłat za użytkowanie wieczyste wynika z ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Roczna ogólna wartość opłat za użytkowanie wieczyste wyniosła 7.799,07 zł,
natomiast łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie ukształtowała się na poziomie
5,0215 ha.

11. Mienie komunalne.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Dąbie według komputerowej bazy danych
ewidencji gruntów i budynków składają się z 850 działek (tj. grunty niezabudowane, zabudowane,
drogi oraz inne grunty).
Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów mienia komunalnego sklasyfikowana jest
w grupach:
70 ha użytków rolnych,
1 ha tereny mieszkaniowe,
5 ha gruntów pod wodami (w tym 2 ha pod wodami powierzchniowymi stojącymi),
6 ha lasów,
3 ha gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,
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6 ha tereny przemysłowe,
6 ha gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
238 ha drogi,
9 ha gruntów niezabudowanych zurbanizowanych oraz inne tereny zabudowane,
14 ha tereny rekreacyjno–wypoczynkowe,
2 ha nieużytków,
4 ha (gruntów innych – użytki kopalne).
W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzą budynki użyteczności publicznej typu:
 świetlice, placówki oświatowo – wychowawcze – szkoły, przedszkola,
 strażnice OSP,
 dom przedpogrzebowy,
 hydrofonie,
 szatnia sportowa,
 budynek administracyjny,
 budynek opieki zdrowotnej,
 oczyszczalnie ścieków,
 przepompownia,
 budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
Drogi gminne o łącznej powierzchni 238 ha, są o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz
gruntowej (stanowiące przede wszystkim drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych położonych
w granicach administracyjnych gminy).
W skład gruntów niezabudowanych wchodzą:
 grunty przeznaczone na cele rolne,
 grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 grunty zadrzewione, zalesione,
 grunty pod wodami stojącymi, rowami,
 tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018
r. przedstawia się następująco:
- budynki mieszkalne – 2 budynki wielomieszkaniowe, w których są wyodrębnione po
1 lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy. Pomieszczenia te są wynajęte
w formie umowy najmu,
- obiekty kulturalne w zarządzie gminy – 12 (świetlice wiejskie),
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- obiekty w użyczeniu OSP – 4 (remizy strażackie),
- obiekty oczyszczalni ścieków – 3,
- przepompownia – 1,
- budynki hydroforni – 6,
- szatnia sportowa w użyczeniu – 1 ,
- dom przedpogrzebowy – 1,
- obiekt służby zdrowia – 1,
- budynek administracyjny – 1,
- budynek przedszkola – 1,
- inne budynki w zarządzie gminy – 3,
- budynki szkoły w zarządzie – 5.

11.1 Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2018r.
Nabycie nieodpłatne prawo własności do nieruchomości, o łącznej powierzchni 0,31 ha, w tym:
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7510.12.2018.JWit
z dnia 21.06.2018r. nieruchomość gruntową nr dz. 227/2 o pow. 0,26 ha w miejscowości Trzebule,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7510.7.2018.JWit
z dnia 21.06.2018r. nieruchomość gruntową w miejscowości Szczawno nr dz. 433/2 o pow. 0,05
ha.
Zbycie odpłatne prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8283 ha, w tym:
- w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie
ewidencyjnym 0015, Szczawno nr działki 323/3, o powierzchni 0,1 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie
ewidencyjnym 0004 Dąbie, oznaczoną nr dz.96/4, o pow.0,0994 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie
ewidencyjnym 0003 Ciemnice, oznaczoną nr dz.388/6, o pow.0,03 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie
ewidencyjnym 0016 Trzebule, oznaczoną nr dz. 269 o pow.0,19 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie
ewidencyjnym 0004 Dąbie, oznaczoną nr dz. 171/11 o pow.0,0727 ha,
- w trybie bezprzetargowym dla użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową, położoną
w obrębie ewidencyjnym 0013 Połupin, oznaczoną nr dz.37/1, o pow. 0,8861 ha,
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- w wyniku zamiany działek Gmina zbyła dz. 15/1 o pow. 0,0512 ha i dz. 447/1 o pow.
0,0962 ha, położone w obrębie ewidencyjnym 0008 Kosierz,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym
0012 Pław, oznaczoną nr dz. 85/1, o pow. 0,2234 ha,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym
0003 Ciemnice, oznaczoną nr dz. 85/2, o pow. 0,0793 ha.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz
wykonania posiadania.
W 2018 r. Gmina uzyskała dochody z następujących form gospodarowania mieniem komunalnym:
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – wydzierżawionych na zasadzie umowy
dzierżawy zostało 3,9189 ha dla 6 dzierżawców. Grunty pod uprawy rolne, wydzierżawione
są w drodze przetargów. Położone są w obrębie wsi Nowy Zagór, Kosierz, Szczawno i
Połupin. Bonitacja gruntów stanowi grunt orny od kl. III do VI oraz gruntu rolne
zabudowane Br-RIVb. Do rolniczego zagospodarowania łąk i pastwisk trwałych
o powierzchni 17 ha brak jest chętnych, ponieważ nieruchomości te położone są w basenie
retencyjnym rzeki Odry o rozdrobnionych kompleksach (podczas wylewu - brak dojazdu).
Natomiast 51 ha gruntów, które sklasyfikowane są jako grunty orne również nie nadają się
do zagospodarowania, ponieważ grunty od szeregu lat nie były rolniczo zagospodarowane,
stanowią ugory o nalotach leśnych.
- czynsz najmu od lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Nowy Zagór,
Trzebule. Jako bezpośredni zarządca Gmina wynajmuje lokale mieszkalne o łącznej
powierzchni 169,69 m2, dla 7 Najemców, w tym 1 mieszkanie socjalne o powierzchni
użytkowej 64 m²,
- czynsz najmu od lokali użytkowych. Wynajmowane są 2 lokale użytkowe, w tym 1 na
działalność handlową, a 1 jako pomieszczenia dla potrzeb gospodarskich o łącznej
powierzchni użytkowej 107,04 m²,
- sprzedaż nieruchomości,
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania. Do użytkowników wieczystych
zaliczają się: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Enea Operator Sp. z o.o., ,,Immo Valerie " Sp. z
o.o, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Intercastor" Spółka z o.o. oraz
osoby fizyczne. Liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się i wynosi 23. Z tytułu
wieczystego użytkowania pobiera się opłaty roczne w zależności od wartości gruntu 5%,
3% lub 1% w przypadku użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe. Wysokość stawki
procentowej opłat za użytkowanie wieczyste wynika z ustawy o gospodarce
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nieruchomościami,
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Stan i zmiany środków trwałych w 2018 roku według grup rodzajowych środków trwałych

Lp.

Specyfikacja

1.

Środki trwałe

1.1.

Grunty

Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
1.1.1. terytorialnego
przekazane w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom
Budynki,
lokale i obiekty
1.2.
inżynierii
lądowej i
wodnej
Urządzenia
1.3.
techniczne i
maszyny
Środki
1.4.
transportu
Inne środki
1.5.
trwałe

Stan na
początek
roku

Aktualiz.
wartości

32 827
189,34
8 814
064,92

Zwiększenia
Zmniejszenia
przemi
przemi
eszcz
eszcze
Inn
nabycie
enie Inne Aktualiz. rozchód
nie
e
wewn
wewnę
ętrzne
trzne
3 448
134
948,50
450,53
131378,4
130954,
4
93

398
048,69

36 141
687,31
8 814 488,43

398 048,69

23 201
487,96

2 565
677,06

399
933,57

735
633,00

342
409,64

735
633,00
16
230,00

69 293,25

Stan na
koniec roku

3
495,60

25 763
669,42

399 933,57
1 078 072,64
85 523,25

Źródło: opracowanie własne
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12. Infrastruktura techniczna
12.1 Zaopatrzenie w wodę
Sieć wodociągowa w gminie Dąbie zaopatrywana jest ze studni głębinowych w siedmiu
ujęciach i obejmuje swoim zasięgiem 100% sołectw. Korzysta z niej 85% ludności gminy.
1. Ujęcie wody w Połupinie - składa się z trzech studni głębinowych. Woda dostarczana do
mieszkańców Połupina
2. Ujęcie wody w Dąbiu – składa się z dwóch studni głębinowych i stacji uzdatniania wody.
Zaopatruje w wodę miejscowość Dąbie oraz wspomaga prace ASUW w Brzeźnicy.
3. Ujęcie wody w Brzeźnicy – składa się z 2 studni głębinowych i oraz automatycznej stacji
uzdatniana wody. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące wsie: Brzeźnica, Nowy Zagór, Stary
Zagór, Budynia, Gola, Dąbki.
4. Ujęcie wody w Kosierzu – składa się z dwóch studni głębinowych i przebudowanej w 2009r.
na automatyczną stację uzdatniana wody Zaopatruje w wodę wsie Kosierz i Lubiatów.
5. Ujęcie wody w Łagowie – składa się z dwóch studni głębinowych i przebudowanej w 2010 r.
na automatyczną stacji uzdatniana wody .Zaopatruje w wodę wsie Łagów i Trzebule.
6. Ujęcie wody w Szczawnie – wybudowane w latach 2009-2011. Składa się z dwóch studni
i automatycznej stacji uzdatniania wody . Zaopatruje w wodę wsie Szczawno i Ciemnice.
7. Ujęcie wody w Pławiu – zakupione w 2003 r. od syndyka masy upadłościowej KRSP Gronów
Zaopatruje w wodę wieś Gronów i Pław. Sieć wodociągowa w Pławiu została wybudowana i
podłączona do stacji uzdatniania wody w Pławiu w 2008 r., która w 2015r. została gruntownie
zmodernizowana.

12.2. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków
Gmina Dąbie posiada aktualnie ok. 6,0 km sieci kanalizacyjnej, co przekłada się na 74 przyłączy
kanalizacyjnych. Występują one w następujących miejscowościach:
• Gronów – sieć grawitacyjna wykonana z rur PCV Ø 200 mm i Ø 300 mm oraz tłoczna stalowa Ø
100 mm,
• Łagów – sieć grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm,
• Połupin – sieć grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm oraz Ø 300 mm.
Gmina Dąbie posiada trzy oczyszczalnie ścieków:
• Pław – zakupiona w 2003 r. od syndyka masy upadłościowej KRSP Gronów. Jest to
oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna. Nieczystości ciekłe do tej oczyszczalni są

33

odprowadzane z części miejscowości Gronów siecią długości około 2,0 km. Przebudowana razem
z przepompownią w m. Gronów w 2018 r.
• Połupin – przekazana w 1999 r. od PPUH „Inter-Castor” w Połupinie. Jest to oczyszczalnia
ścieków mechaniczno – biologiczna. Sieć kanalizacyjna obejmuje bloki mieszkalne wielorodzinne
oraz znikomą część wsi. Ścieki odprowadzane są siecią długości około 0,35 km.
• Łagów – przejęta nieodpłatnie w 2000 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze.
Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna. Remont oczyszczalni został wykonany w 2012 r.

12.3 Gazownictwo
Przesył i dystrybucja gazu ziemnego na terenie gminy odbywa się za pośrednictwem
gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia. Gaz jest dostarczany ze stacji redukcyjnopomiarowej I°, zlokalizowanej w Osiecznicy koło Krosna Odrzańskiego od 2004 r. Długość
gazociągu wysokiego ciśnienia (tranzytowego) wynosi 16,1 km, średnica nominalna DN 400,
ciśnienie robocze 40 bar.
Następnie siecią gazociągów średniego ciśnienia (w zakresie średnic Dn 32-Dn 225) gaz
kierowany jest do finalnych odbiorców. Łączna długość sieci gazowej średniego ciśnienia
na terenie gm. Dąbie wg
Gazociąg wysokiego ciśnienia przechodzi w pobliżu miejscowości Nowy Zagór, Połupin, Dąbie,
Pław, Gronów i Łagów, natomiast siecią gazową średniego ciśnienia doprowadzony jest gaz do
miejscowości: Dąbie Połupin, Gronów i Pław. Wykonaniem gazociągu średniego ciśnienia
zainteresowana jest również miejscowość Łagów. Na dzień 31.12.2018 r. na terenie gminy Dąbie
wybudowano 101 przyłączy gazowych. Inwestorem sieci gazowej jest EWE energia sp. z o.o.
z siedzibą w Międzyrzeczu.

12.4 Gospodarka odpadami
Od dnia 1 lipca 2017r. Gmina Dąbie przystąpiła do Międzygminnego Związku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi „ODRA -NYSA-BÓBR”, który realizuje zadania z zakresu gospodarki
odpadami dla Gminy Dąbie.

12.5 Elektroenergetyka sieć dystrybucyjna
Przez teren gminy przechodzą cztery linie napowietrzne WN-110 kV o łączne długości 35 km.
Energia elektryczna dla potrzeb gminy doprowadzana jest siecią napowietrzną SN-15 kV o łącznej
długości

75 km i siecią kablową SN-15 kV. Na terenie gminy zlokalizowane są 43 stacje

transformatorowe 15/,4 kV, z 46 transformatorami o łącznej mocy 8,6 MVA.
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12.6 Komunikacja drogowa
Zgodnie z klasyfikacją dróg, wynikającą z ustawy o drogach publicznych, przez teren gminy
Dąbie przebiegają drogi o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Droga o znaczeniu krajowym nr 32 przecina gminę równoleżnikowo i przebiega przez
miejscowości Połupin, Dąbie, Pław, Gronów i Łagów. Droga nr 29 jest odgałęzieniem drogi nr 32
we wsi Połupin w kierunku Krosna Odrzańskiego. Drogi krajowe przebiegające przez obszar gminy
są obciążone dużym natężeniem tranzytowych pojazdów towarowych oraz znacznym ruchem
osobowym, związanym m.in. z przejściami granicznymi w Gubinku i Świecku. Szczególną
uciążliwość dla mieszkańców stwarza droga krajowa nr 32 i 29, bezpośrednio przy których
zlokalizowane są budynki mieszkalne.
Przez teren gminy Dąbie przebiega droga wojewódzka nr 288 relacji Dąbie – Nowogród
Bobrzański długości 14,2 km, obejmująca miejscowości Dąbie, Kosierz i Lubiatów.
Przez teren gminy Dąbie przebiega również dziewięć dróg powiatowych o łącznej długości 51 km.
Są to drogi o rożnych rodzajach nawierzchni tj, bitumiczne, brukowe, gruntowe.
Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Dąbie:
L.p.

Relacja drogi

Numer
drogi

1

Kosierz – Tarnawa Krośnieńska – Wysoka – do drogi woj.nr 288

1141F

2

Lubiatów – Trzebule - Łagów

1143F

3

Trzebule – Drzonów - Radomia

1144F

4

Czeklin (o dr.pow.nr 1145) – Bronków – Kukadło - Kosierz

1145F

5

Bronków – Dychów – Brzeźnica – Dąbie – Szczawno – Laski - Niektów

1147F

6

Krosno Odrz. - Nowy Zagór – Prądocinek (Dychów)

1148F

7

Kukadło – Gola – Brzeźnica – do dr.kraj.nr 32

1150F

8

O dr.krajowej nr 32 – Połupin - Szczawno

1151F

9

Pław - Szczawno

1164F

Źródło: opracowanie własne
Drogi gminne o łącznej długości 49,304 km, stanowią 39% długości wszystkich dróg
publicznych w gminie. Posiadają różne nawierzchnie tj. bitumiczne, brukowe, betonowe i gruntowe.
Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Dąbie
Nr drogi

Nazwa drogi

001201F

Szczawno –kanał „Zimna Woda”

001202F

Szczawno – stacja PKP Ciemnice (1) – kanał „Zimna Woda” (2)
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001203F

Ciemnice – Leśniów Mały

001204F

Nowy Zagór – Brzeźnica

001205F

Krosno Odrz. – Nowy Zagór – Stary Zagór

001206F

Brzeźnica – Budynia – Gola i Gola: droga bez nazwy na dz.nr 108

001207F

Gronów – Trzebule

001208F

Łagów – Drzonów

001209F

Kosierz: droga na dz.nr 299, 306, 307/1 i dalej Kosierz – Trzebule

000303F

Lubiatów – Tarnawa Krośnieńska

001210F

Dąbie: ul. Ogrodowa (dz.nr 127/2), droga na dz.nr 49/2, ul. Leśna (dz.nr 49/1) i dalej
Dąbie - Budynia

001211F

Lubiatów: droga bez nazwy (dz.nr 258) i dalej Lubiatów – Lipno – Buchałów

001212F

Ciemnice – stacja PKP Ciemnice oraz Ciemnice: droga bez nazwy (dz.nr 388), ul.
Szkolna (dz.nr 387, 386), ul. Młyńska m(dz.nr 384)

001213F

Połupin: ul. Słoneczna (dz.nr 113), ul. Szkolna (dz.nr 684), ul. Krośnieńska (dz.nr 32)
i dalej Połupin – Krosno Odrz.

001214F

Brzeźnica – Kosierzec

001215F

Stary Zagór - Dąbki

001216F

Trzebule – Lipno

001217F

Gronów: droga (dz. 186/5, 186/6) od drogi krajowej nr 32 do drogi powiatowej nr
1164F

001218F

Dąbie: droga na dz.nr 206/17, 206/15, 207/6, 226, 127, 309

001219F

Ciemnice: droga bez nazwy na dz.nr 385, 793

001220F

Połupin: ul. Podgórna (dz. Nr 97), ul. Leśna (dz.nr 72)

001221F

Pław: Aleja Dębowa (dz.nr 196), ul. Krótka (dz.nr 204), droga bez nazwy (dz.nr 71,
63)

001222F

Pław: ul. Leśna (dz.nr 56, 72, 87/2)

001223F

Pław: od drogi krajowej nr 32 do Godziejowa (dz.nr 257)

001224F

Gronów: drogi na dz. Nr 178, 183

001225F

Gronów: ul. Kościelna (dz.nr 176), ul. Kolorowa m(dz.nr 48/11, 48/16)

001226F

Gronów: od drogi krajowej nr 32 w kierunku Ciemnic (dz.nr 185/3, 185/4, 185/5)

001227F

Łagów: ul. Spokojna (dz.nr 185) i drogi na dz.nr 184, 187

001228F

Łagów: ul. Zaułek (dz.nr 188) i droga na dz.nr 164

001229F

Łagów – Leśniów Mały
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001230F

Szczawno: ul. Ogrodowa (dz.nr 471), ul. Polna (dz.nr 308/2), ul. Piaskowa (dz.nr
482/2)

001231F

Szczawno: ul. Boczna (dz.nr 651, 514, 626), ul. Główna (dz.nr 435), ul. Łąkowa
(dz.nr 469)

001232F

Szczawno: ul. Wąska (dz.nr 403)

001233F

Ciemnice: ul. Strażacka (dz.nr 394, 392)

001234F

Trzebule: droga na dz.nr 5, 304

001235F

Kosierz: droga na dz.nr 291/1, 294, 291/5, 224, 298, 314

001236F

Lubiatów: od drogi wojewódzkiej nr 288 (dz.nr 231) i droga na dz.nr 234, 229 do
drogi powiatowej nr 1143F

001237F

Stary Zagór: droga na dz.nr 113, 125, 59, 58, 61

001238F

Nowy Zagór: ul. Główna (dz.nr 107/1), ul. Ogrodowa (dz.nr 184), ul. Wodna (dz.nr
126)

001239F

Budynia: od drogi gminnej nr 001206F w kierunku Tarnawy Krośnieńskiej (dz.nr 36)

001240F

Brzeźnica: droga na dz.nr 22 (od drogi powiatowej nr 1150F do drogi powiatowej nr
1147F)

001241F

Dąbie: ul. Krótka (dz.nr 190), ul. Kasztanowa (dz.nr 39), droga na dz.nr 73

001242F

Dąbie: ul. Wodna (dz.nr 160), droga na dz.nr 140

Źródło: opracowanie własne
Podział dróg publicznych w gminie Dąbie
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13. Pozyskane środki zewnętrzne krajowe i unijne w 2018r.
Lp.

Nazwa zadania

1

Polsko-niemieckie święto
naleśnika w Połupinie

Źródło
dofinansowania
Program
Współpracy
Interreg VA
BrandenburgiaPolska 2014-2020

Kwota
całkowita

Kwota
dofinansowana

21 280,00

18 088,00

2

Przebudowa oczyszczalni
ścieków w m. Pław

PROW

2 341 200,00

993 867,00

3

Przebudowa drogi gminnej w
m. Brzeżnica
Projekt na rzecz integracji osób
i rodzin wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem
społecznym ukierunkowany na
aktywizację społecznozawodową w Gminie Dąbie”
Otwarte strefy aktywności
Lubiatów, Pław

PROW

860 491,20

734 312,00

80 000,00

68 000,00

46 395,60

23 197,80

667 246,00

570 623,00

36.408,00

15,000,00

59.484,03

6.000,00

4

5

6.

Zakup średniego samochodu
pożarniczego dla OSP
Szczawno.

7

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Dąbie ul.
Kasztanowa

8

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kosierz (dz.nr
ewid. 294, 293/2)

Regionalny
Program
OperacyjnyLubuskie 2020

Ministerstwo
Sportu
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska w
Zielonej Górze,
dotacja budżetowa
ze środków
Krajowego Sytemu
RatowniczoGaśniczego.,
Budżet
Województwa
Lubuskiego
związany z
wyłączaniem
gruntów rolnych z
produkcji rolniczej
Budżet
Województwa
Lubuskiego
związany z
wyłączaniem
gruntów rolnych z
produkcji rolniczej
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9

10

Doposażenie Ochotniczych
Straży Pożarnych w Gminie
Dąbie

Fundusz pomocy
pokrzywdzonym
oraz pomocy
postpenitencjalnej
z Funduszu
Sprawiedliwości

40 609,00

40 202,91

Zakup 2 szt. ławek solarnych

Darczyńcy

16 230,00

16 230,00

11.

Poprawa estetyki terenu przed
urzędem

Darczyńcy

8 500,00

6 000,00

12

Utworzenie skweru wraz z
Kamieniem Pamiątkowym

Darczyńcy

8 000,00

5 400,00

13.

Program oznakowania przejść
dla pieszych umiejscowionych
w pobliżu szkół i przedszkoli na
terenie Gminy Dąbie w
miejscowości Dąbie i Połupin

Fundacja
„Orlen-Dar serca”

26 986,20

26 986,20

RAZEM 4 212 830,03

2 523 906,91

14. Pomoc społeczna
Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Dąbie realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej. Świadczeniami z pomocy społecznej objęto 159 rodzin a liczba osób w tych rodzinach
wynosiła 343. Oznacza to, że 7,03 % mieszkańców naszej gminy korzysta z pomocy społecznej.
Powody przyznania pomocy społecznej w 2018 r.
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Powody przyznania pomocy społecznej w
2018r.
14%

7%

1. ubóstwo

38%

2. bezrobocie
17%

3. bezdomność
4. niepełnosprawność
5. ciężka choroba

23%

6. ochrona macierzyństwa

1%

Źródło – opracowanie własne

ubóstwo - 133 rodziny, 273 osoby w rodzinach,
bezrobocie - 81 rodzin, 186 osób w rodzinach,
bezdomność - 3 rodziny, 3 osoby w rodzinach,
niepełnosprawność – 59 rodziny, 86 osób w rodzinach,
długotrwałej lub ciężka choroby 48 rodzin, 100 osób w rodzinach,
potrzeby ochrony macierzyństwa – 26 rodzin, 126 osób w rodzinach,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych – 30 rodziny, 100 osób w
rodzinach,
- alkoholizm – 2 rodziny, 2 osoby w rodzinach,
- zdarzenie losowe – 1 rodzina, 1osoba w rodzinie,
- sytuacja kryzysowa 1 rodzina, 3 osoby w rodzinie.
-

Realizacja ustawy o pomocy społecznej – struktura wypłaconych świadczeń w 2018 r.:
1) zasiłki stałe – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, które spełniają przesłanki ustawowe. Wydatkowano dotację z budżetu
wojewody na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 284 873 zł dla 49 rodzin.
2) zasiłki okresowe –przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

przy jednoczesnym spełnieniu warunków

ustawowego kryterium dochodowego. Wydatkowano dotację z budżetu wojewody w wysokości
134 886 zł dla 52 rodzin.
3) zasiłki celowe w tym specjalne zasiłki celowe – zasiłki celowe to świadczenia pieniężne
przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłki przyznawane były na
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zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału,
lekarstw, opłacenie energii elektrycznej, zdarzenie losowe. Wydatkowano kwotę 14 510 zł budżetu
gminy dla 30 rodzin.
4) schronienie - udzielono schronienia dla 2 osób bezdomnych na kwotę 7 200 zł, które
przebywały w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych.
5) odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 4 mieszkańców gminy przebywa
w domach pomocy społecznej głównie z uwagi na potrzebę całodobowej opieki i pielęgnacji
z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku. Wydatkowano na ten cel kwotę 115 045 zł
z budżetu gminy.
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
Wydatkowano dotację z budżetu wojewody w kwocie 25 339 zł dla 46 świadczeniobiorców. W roku
2018r. opłacona także składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek
dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. Na ten cel wydatkowano dotację w kwocie 18 555 zł
dla 35 rodzin.
7) wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego- wynagrodzenie przyznane opiekunowi
prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd stanowi świadczenie z pomocy
społecznej. W roku 2018 r. opiekunem prawnym była jedna osoba, której wypłacano
wynagrodzenie na podstawie 2 orzeczeń sądowych. Wydatkowano na ten cel dotację z budżetu
wojewody w kwocie 8 517 zł.
8) praca socjalna – z tej formy pomocy skorzystało 128 rodzin a liczba osób w tych rodzinach
wynosi 296. Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej (bez względu na
posiadany dochód) jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej
rodziny zgłaszającej się o pomoc do Ośrodka. Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych
form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik
socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam, zaangażuje się w proces zmian.
Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą
w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych osobistych problemów. Pracownik
socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem,
psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. W 2018 r. pracownicy
socjalni przeprowadzili 475 wywiadów środowiskowych i sporządzili 8 kontraktów socjalnych.
Realizacja wieloletniego programu wpierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywianiu” 2014-2020. Pomoc społeczna w gminie obejmowała także realizację
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego programu
wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości: 160 000 zł, z czego kwota 32 000 zł
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pochodziła z budżetu gminy jako wkład własny, zaś kwotę 128 000 zł stanowiła dotacja z budżetu
wojewody. W ramach tego programu dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach (na terenie
gminy i poza nią) z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin. W ramach tego zadania wypłacono
także zasiłki celowe na zakup żywności (w tym dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej,
osoby starsze, osoby bezrobotne) dla 78 rodzin.
Dostarczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Forma pomocy
niepieniężnej, jest to wydawanie żywności w ramach programu FEAD (Fundusz Europejski Pomocy
Najbardziej Potrzebującym lata 2014-2020). Żywność została przywieziona z Banku Żywności
w Gorzowie Wlkp. Pracownicy Ośrodka wydali 18 200 kg żywności dla 300 osób potrzebujących.
W skład paczki wchodziły: cukier, fasola biała, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, gulasz
wieprzowy z warzywami, herbatniki, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, mleko, olej
rzepakowy, powidła śliwkowe, ryz biały, szynka drobiowa. Z budżetu gminy na ten cel
wydatkowano kwotę 1 451 zł (wydatki związane z transportem żywności).
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach realizacji tej
ustawy, Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny , który świadczy wsparcie dla 14 rodzin
przeżywających

trudności

w

wypełnianiu

roli

opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki

na

wynagrodzenie asystenta pochodziły z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2018” ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i z budżetu gminy.
Na ten cel wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 26 919 zł. Ośrodek współfinansował
także pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 85 162 zł.
Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem
pieniężnym wypłacanym w celu dofinansowania wydatków mieszkaniowych w związku
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W 2018 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4
673 zł dla 4 gospodarstw domowych (dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu
miesięcy, ale jego wypłata podlega zawieszeniu w przypadku gdy zarządca poinformuje
o powstaniu zaległości wnioskodawcy dodatku, zaś odwieszany jest w przypadku gdy zaległy
czynsz zostanie uregulowany).
Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy,
składki społeczne. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia
kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł na osobę w rodzinie, natomiast 764 zł jeżeli w rodzinie
jest niepełnosprawne dziecko. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości
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bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.
Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 725 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
W 2018r. na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
koszty obsługi wydatkowano dotację w kwocie 1 888 000 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 331
rodzin a świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 29 rodzin.

Gminny Program Wspierania Rodziny
W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu w ramach resortowego „Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2018” pozyskał dotację na zatrudnienie asystenta
rodziny w wysokości 12 588 zł (9 035zł dotacja, 3 533zł fundusz pracy). Asystent jest zatrudniony
w Ośrodku Pomocy Społecznej od kwietnia 2017r. Środki własne na realizację zadania wynosiły 14
331 zł. Łączne wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny i koszty obsługi wynosiły 26 919 zł.
Umożliwiono asystentowi rodziny podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniu pt.
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W 2018 roku asystent rodziny
współpracował z 14 rodzinami przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. Rodziny te
zostały wskazane przez pracowników socjalnych jako te, które wymagają natychmiastowego
wsparcia.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2017-2021
W 2018 roku wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 12 „Niebieskich Kart A”

w tym

2 powtarzające się w których podjęto działania interwencyjne,
- jedną sprawę skierowano do Prokuratury, pozostałe monitorowano,
- zakończono 11 procedur

„Niebieskiej Karty” , na skutek

ustania przemocy w rodzinie

i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia, a grupa robocza 7 posiedzeń.
Łączna liczba osób objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych wynosi 36.
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15. Dotacje udzielone z budżetu Gminy.
W 2018 r. z budżetu Gminy Dąbie udzielono wsparcia w formie dotacji w łącznej kwocie
367 359,17 zł, w tym na zadania o charakterze bieżącym – 305 736,53 zł, a na inwestycje
61 622,64 zł.
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Gmina Dąbie, jako organ
założycielski Biblioteki corocznie przekazuje środki na jej działalność statutową. Ze środków
z dotacji zorganizowano m.in. konkursy tematyczne oraz spotkania promujące czytelnictwo
i książki, zakupiono nowości wydawnicze, utworzono kącik prasowy. W Bibliotece odbywają się
także lekcje biblioteczne gdzie w sposób przystępny dla grupy wiekowej przedstawiane są zbiory
dla dzieci, sposób korzystania, ważność książki w życiu człowieka.
Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego. Corocznie z budżetu Gminy
przekazywana jest dotacja na realizację zadania pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi
szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. Kwota udzielonej dotacji w 2018 r.
wyniosła 4 200,00 zł.
Dotacje celowe dla instytucji będących w posiadaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na
terenie Gminy Dąbie. Środki z dotacji przeznaczone zostały na dofinansowanie prac
konserwatorskich i remontowych. Łączna kwota dofinansowania z budżetu Gminy wyniosła
24 992,00 zł
Dotacje celowe dla stowarzyszeń. Środki przekazane z budżetu Gminy są przeznaczone na
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W 2018 r. przekazano 31 544,53 zł, w tym dla:
-

Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pod nazwą
„Kosierz – Olimpijskie wyzwanie 2018: 6 000,00 zł,

-

Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród młodzieży”: 6 000,00 zł,

-

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na kontynuację projektu "Centrum Aktywnego
Seniora": 12 044,54 zł,

-

Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Dziesiątka” na realizację zadania pt. „Wyrównujmy
szanse dzieciom”: 1 500,00 zł,

-

Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Zajęcia
sportowo-taneczne dla dzieci i dorosłych”: 1 500,00 zł,
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-

Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pt. „Warsztaty
Decoupage”: 1 500,00 zł,

-

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. Ciekawie – zdrowo i na
sportowo”: 1 500,00 zł,

-

Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule na realizację zadania pt. „Tradycja
w odsłonie fit”: 1 499,99 zł.

Dotacje celowe mieszkańców na terenie Gminy Dąbie. Gmina Dąbie od kilku już lat wspiera
inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej.
Na rok 2018 złożono 34 wnioski o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni
ścieków. Dotacje zostały udzielone 21 osobom w łącznej kwocie 61 622,64 zł.

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018” przyjęty został przez Radę Gminy Dąbie Uchwałą
Nr XXX/251/2017z dnia 26 października 2017 r.
Program zakładał współpracę w bardzo szerokim spektrum zadań publicznych:
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym organizacja zawodów,
meczów i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
Na realizację zadań w programie w budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości:
16.500,- zł – kultura fizyczna i sport
16.500,- zł – wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej.
W roku 2018 przeprowadzono jeden konkurs ofert na realizację powyższych zadań.
Do konkursu przystąpiło osiem organizacji:
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Stowarzyszenie „Kosierz To My” na realizację zadania pod nazwą „Kosierz Olimpijskie Wyzwania
2018”
Klub Sportowy „Zieloni Łagów na realizację zadania pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i
sportu wśród młodzieży”
Akademia Piłkarska „Dziesiątka” na realizację zadania pod nazwą „Wyrównajmy szanse dzieciom”
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pod nazwą „Zajęcia
sportowo- taneczne dla dzieci i dorosłych”,
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie na realizację zadania pod nazwą „Warsztaty
Decoupage”
Stowarzyszenie „Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania pod nazwą
„Centrum Aktywnego Seniora”
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul” na realizację zadania pod nazwą „Ciekawie-zdrowo
i na sportowo”
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule na realizacje zadania pod nazwą „Tradycja
w odsłonie fit” .
Dotacje podzielono wg proponowanego zakresu działań, uwzględniającego koszty niezbędne do
poniesienia dla wykonania zadania i przyznano w następujących wysokościach:
• Stowarzyszenie „Kosierz To My” – 6.000,00 zł
• Klub Sportowy „Zieloni Łagów – 6.000,00 zł
• Akademia Piłkarska „Dziesiątka” – 1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie – 1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie – 1.500,00 zł
• Stowarzyszenie „Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 13.500,00 zł
• Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul”- 1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule – 1.500,00 zł
Gmina Dąbie stale wspiera działania organizacji i stowarzyszeń: PTTK, PCK, Związku Emerytów
i Rencistów – koło w Kosierzu, Caritas Parafii Bobrowice prowadzone na rzecz mieszkańców
Gminy Dąbie.
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17. Wydarzenia kulturalne oraz ważne uroczystości
Termin

NAZWA UROCZYSTOŚCI

OPIS

12.03.2018 R.

DZIEŃ SOŁTYSA

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa w Gminie
Dąbie odbyło się w świetlicy wiejskiej. Wójt
Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska
podziękowała sołtysom za ich pracę na
rzecz mieszkańców i złożyła serdeczne
życzenia
Jak co roku, w rocznicę śmierci Jana Pawła
II, wręczane były nagrody najlepszym
uczniom szkół podstawowych i gimnazjum z
terenu naszej Gminy. Fundują je radni
gminni, Wójt, radni powiatowi i wojewódzcy.
Tego dnia wyróżnieni zostali również
zwycięzcy Gminnego Konkursu
Historycznego zorganizowanego przez
Urząd Gminy w Dąbiu i Szkołę Podstawową
w Gronowie.

5.04.2018 R.

NAGRODY IM. JANA PAWŁA II

3.05.2019 r.

ŚWIĘTO NARODOWE
KONSTYTUCJI 3 MAJA

18.05.2018 r.

WYCIECZKA DO SEJMU RP

02.06.2018 R.

POLSKO NIEMIECKIE ZAWODY
STRAŻACKIE
W GMINIE DĄBIE

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
w kościele parafialnym w Dąbiu. Występ
artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu.
Do stolicy wybrali się tego dnia uczniowie
klasy VI z Gronowa i VII z Dąbia w nagrodę
za zwycięstwo w Gminnym Konkursie
Historycznym zorganizowanym z okazji
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Fundatorem nagrody był
Urząd Gminy Dąbie. W Warszawie młodzież
zwiedziła Sejm, spotkała się z posłem z
Krosna Odrz.- Jackiem Kurzępą oraz
obejrzała Zamek Królewski.
Zawody strażackie są cykliczną, coroczną
imprezą gminną. 2.06. w naszej Gminie
odbyły się Polsko-Niemieckie Zawody
Strażackie. Uroczystą Mszą Świętą w
Szczawnie
uswietniono
obchody
siedemdziesięciolecia istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczawnie i Nowym
Zagórze. W zawodach brali udział strażacy z
Niemiec –goście z Jamlitz oraz OSP z
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30.06.2019 R.

ŚWIĘTO NALEŚNIKA

18.08.2018 R.

DOŻYNKI GMINNE

11.10.2018 R.

WIELKA NIEPODLEGŁA
ABSTRAKT DOKONAŃ GMINY

9.11.2018 r.

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

terenu Gminy Dąbie. Środki w wysokości
3.341,03 zł pozyskano z projektu
Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”.
Impreza cykliczna, odbywająca się co roku
pod koniec czerwca w Połupinie. Oferuje
mnóstwo atrakcji, m.in. występy: orkiestry
strażackiej, dzieci i młodzieży z okolicznych
przedszkoli i szkół, kapeli podwórkowej
„Retro” z Gorzowa Wlkp., zespołu „Na
Wójtowej Roli” oraz pokaz tańca
towarzyskiego i naukę poloneza. Produktem
przewodnim podczas święta jest naleśnik
przyrządzany
na
wiele
sposobów.
Przygotowane one zostały również przez
połączone siły młodzieży z Polski i Niemiec.
Podsumowaniem uroczystości była zabawa
przy dźwiękach muzyki zespołu „AK-CENT”.
Święto Plonów - coroczna uroczystość w
podziękowaniu rolnikom za ich ciężką pracę,
kultywujaca polskie tradycje związane z
obrzędem dożynkowym.
Uroczyste
wydarzenie
będące
podsumowaniem działalności i dokonań
Gminy Dąbie. w okresie od 2007 r. do 2018
r. Była to również okazja do podziękowań za
dobrą i wyjątkową współpracę środowiskom
lokalnym zaangażowanym w rozwój Gminy
Dąbie
Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza
święta w intencji Ojczyzny w kościele pw.
Najświętszego Serca Jezusa w Dąbiu. Po
mszy młodzież ze Szkoły Podstawowej im.
Henryka
Sienkiewicza
w
Dąbiu
zaprezentowała patriotyczne przedstawienie
Kolejnym wydarzeniem związanym z
rocznicą odzyskania niepodległości było
uroczyste
odsłonięcie
Kamienia
Pamiątkowego na placu przy Urzędzie
Gminy. Na obelisku znalazł się napis: „ Nie
zginą marne bohaterów dzieła popiół ich
święty, bo ma iskrę z nieba. Na każdym
polskich męczenników grobie, jest myśl
>>Jeszcze Polska nie zginęła <<. W setną
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07.12.2018 r.

15.12.2018 r.

„Mikołaj” w placówkach
oświatowych

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

rocznicę odzyskania niepodległości społeczeństwo Gminy Dąbie”. Jednocześnie
uczestnicy uroczystości obejrzeli wystawę
pn. „Powstanie Wielkopolskie”.
Tego dnia Wójt Marcin Reczuch razem z
„Mikołajem” odwiedzili wszystkie placówki
oświatowe na terenie naszej Gminy. Każde
dziecko otrzymało słodki prezent.
W sobotnie popołudnie na placu przed
świetlicą wiejską w Dąbiu można było
zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby
przygotowane przez uczniów i nauczycieli z
przedszkola i szkół. Kiermasz zorganizowali
pracownicy Urzędu Gminy.
„Mikołaj”
rozdawał tego dnia cukierki wszystkim
małym mieszkańcom. Czas zakupów umilały
występy dzieci i młodzieży.

Źródło – opracowanie własne
Fotorelacja:
Dzień Sołtysa

Polsko Niemieckie Zawody Strażackie
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Święto Naleśnika

Dożynki Gminne
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Wielka Niepodległa – Abstrakt Dokonań Gminy

Obchody Święta Niepodległości

Kiermasz Świąteczny
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18. Instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu.
W skład sieci bibliotecznych z terenu Gminy Dąbie wchodzi:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu,
- filia biblioteczna w Kosierzu,
- filia biblioteczna w Połupinie.
W roku 2018 zakupiono 594 nowości wydawniczych w tym z dotacji celowej Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 243 woluminów, na kwotę 5.241,00
Łącznie w 2018r. wydano na zakup woluminów 12.636,36
Razem zakupiono:
- literatury pięknej dla dorosłych

378 książki,

- literatury pięknej dla dzieci

170 książki

- literatury inna

46 książki

W roku 2018 biblioteki otrzymały, w darze od czytelników 134 książki
W roku 2018, w bibliotekach odnotowano, 7 525 odwiedzin.
Wypożyczono na zewnątrz: 12 203 woluminów w tym:
- literatury pięknej dla dorosłych

5 326 woluminy,

- literatury pięknej dla dzieci

4 289 woluminy

- literatury innej

712 woluminów

- czasopisma

1 876

Udostępniono 3 121 książek i czasopism na miejscu w tym:
- książki

892 woluminy

- czasopisma

1 885

Wypożyczenia międzybiblioteczne

151 woluminów
Czytelnicy:

W 2018 roku zarejestrowano 676 czytelników w tym :
Czytelnicy według grupy wiekowej:
- do 5 lat

25

- od 6 -12 lat

208

- od 13 -15 lat

112

- od 16- 19 lat

56

- od 20 - 24 lat

3
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- od 25 – 44 lat

83

- od 45 – 60 lat

103

- powyżej 60 lat
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Gminna Biblioteka Publiczna w 2018 roku przeprowadziła wiele konkursów tematycznych oraz
spotkań promujących czytelnictwo i książki. W powyższych działaniach wzięło udział około 250 dzieci.
Działania podejmowane w 2018 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbiu:
- zakupiono program Libra Net, ułatwiający korzystanie ze zbiorów wszystkim czytelnikom,
- utworzono nowe logo GBP,
- utworzono profil na portalu społecznościowym, który ma przybliżać i zachęcać do uczestnictwa
w wydarzeniach GBP,
- wyremontowano pomieszczenie gospodarcze,
- utworzono kącik prasowy,
-

pozyskano darowiznę w postaci TV,

-

utworzono strefę gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (zakupiono X-boxa)

- otrzymano darowiznę w postaci X-boxa z grami edukacyjnymi, które zostały przekazane do filii
w Kosierzu,
- otrzymano darowiznę w postaci gier planszowych,
- zorganizowano prelekcję dla seniorów dotyczącą słuchu pt. „Dobry słuch kluczem do
komfortowego życia”,
- zorganizowano bezpłatne badanie słuchu dla dzieci i rodziców,
- przeprowadzono „Narodowe Czytanie” – „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
- koordynacja działań zmierzających do rejestracji Stowarzyszenia, które ułatwi aplikowanie
o środki zewnętrzne na działania kulturalne w Gminie Dąbie.
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