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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy
Krzeszyce przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Krzeszyce w roku 2020.
W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzeszyce na lata 2017 –
2022, przyjęta uchwałą Rady Gminy Krzeszyce nr XXIV/137/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- Strategia Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027, przyjęta uchwałą Rady Gminy
Krzeszyce nr XXV/140/2017 z dnia 24 maja 2017 roku,
- Program Współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, przyjęty uchwałą Rady Gminy
Krzeszyce nr XIV/61/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na rok 2020, przyjęty uchwałą Rady Gminy
Krzeszyce nr XV/65/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszyce na lata 2020-2035, przyjęta uchwałą Rady
Gminy Krzeszyce nr XV/69/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2020-2035, zmieniana przez uchwałę nr
XVII/82/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku i przez uchwałę nr XX/94/2020 z dnia 7 sierpnia 2020
r. oraz 2 zarządzenia Wójta Gminy.

W Strategii Rozwoju Gminy wskazano potencjał rozwojowy gminy Krzeszyce w obszarach:
- rozwoju społeczności lokalnej, który winien opierać się o współpracę z otoczeniem oraz kulturą,
- stanu środowiska poprzez odpowiednie wykorzystanie potencjału związanego z warunkami
glebowymi, czystym powietrzem, wspaniałymi widokami i nieskażonym środowiskiem,
proekologicznym działaniem władz,
- rozwoju gospodarczego poprzez dalszy rozwój przedsiębiorczości (handel, transport, usługi) oraz
rolnictwo (m. in. rolnictwo ekologiczne).
Określiwszy strategię dla Gminy Krzeszyce sformułowano wizję i pola rozwoju strategicznego
Gminy. Gmina Krzeszyce ma być gminą otwartą na rozwój i współpracę, ma być miejscem
przyjaznym do życia, wypoczynku, pracy i inwestowania poprzez następujące cele strategiczne:
- konkurencyjną gospodarkę,
- unowocześnienie stanu infrastruktury technicznej i społecznej,
- aktywne społeczeństwo.
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Realizacja wszystkich celów strategicznych w 2020 roku odbywała się w oparciu o właściwe finanse
oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem jest wpływ na powstanie nowych miejsc pracy, spadek
bezrobocia i stopniowy rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy.
Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego wyposażoną w określone prawem kompetencje
ogólne dotyczące spraw ludności na określonym terytorium. Jej przedstawiciele wybierani są spośród
lokalnej społeczności i sprawują władzę poprzez organ uchwałodawczy i organ wykonawczy.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy określa Statut Gminy Krzeszyce
wprowadzony uchwałą nr VIII/39/2003 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 czerwca 2003 roku wraz z
wprowadzonymi zmianami.
W 2020 roku Rada Gminy odbyła 9 posiedzeń, w tym jedną sesję nadzwyczajną, podczas których
przyjęła 48 uchwał.
W 2020 roku odbyły się trzy komisje wspólne Rady Gminy, Komisja Rewizyjna obradowała na
trzech komisjach, Komisja Planowania i Inwestycji odbyła jedno posiedzenie, a Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji spotkała się na trzech posiedzeniach.
Wójt Gminy jako organ wykonawczy wykonuje swoje zadania przy pomocy swojego Urzędu.
W Urzędzie Gminy w Krzeszycach na koniec grudnia w 2020 roku zatrudnienie wynosiło 22 osoby,
w tym 3 pracowników obsługi.
Wójt wydał w 2020 roku łącznie 138 zarządzeń.
Mieszkańcy Gminy Krzeszyce
Na początku 2020 r. w Krzeszycach mieszkało 4699 osób, na koniec 2020 r. 4668, w tym 2300 kobiet
i 2368 mężczyzn. W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców
zmniejszyła się o 31 osób. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 414 osób, a liczba
mieszkańców - 406,
- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1318 osób, a liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1659,
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 568, a liczba mieszkańców 303.
W 2020 r. narodziło się w gminie Krzeszyce 46 osób, w tym 22 dziewczynki i 24 chłopców, a zmarło
51 osób, w tym 29 kobiet i 22 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł -5
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Najczęstsze przyczyny zgonów to: zatrzymanie krążenia, niewydolność krążeniowo-oddechowa, rak
(płuc, szyjki macicy, trzustki), przyczyna nieznana, zgon naturalny, niewydolność nerek,
niewydolność mięśnia sercowego.
W 2020 r. nie odnotowano zgonów niemowląt.
W 2020 r. 32 nowych przedsiębiorców – tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
dokonało wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Wyrejestrowano 16 przedsiębiorców, a 22 przedsiębiorców w 2020 roku dokonało zawieszenia
swojej działalności gospodarczej.
(Na dzień sporządzania raportu o stanie gminy w CEIDG widnieje 258 podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Krzeszyce).

Bezrobocie
Na koniec grudnia 2020 roku bezrobocie na terenie gminy wynosiło 99 osób, w tym 65 kobiet:
- bezrobotni z prawem do zasiłku 20, w tym 16 kobiet,
- bezrobotni do 30 roku życia 31 osób, w tym 26 kobiet,
- bezrobotni powyżej 50 roku 30 osób, w tym 11 kobiet,
- długotrwale bezrobotni 48 osób, w tym 28 kobiet,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 23 osoby, w tym 18 kobiet.
Łącznie bezrobocie w powiecie sulęcińskim wyniosło 776 osób, w tym 412 kobiet.
W roku 2020 bezrobocie w powiecie sulęcińskim wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 16,5
%. Największą populacje stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane z terenu Miasta i Gminy Sulęcin
(43,6%) oraz z Miasta i Gminy Torzym (23,6%). Osoby bezrobotne z pozostałych gmin stanowią
znacznie niższy udział procentowy do ogółu bezrobotnych i tak: Gmina Krzeszyce (12,8%), Miasto
i Gmina Lubniewice (10,6%) oraz Gmina Słońsk (9,5%).
Porównując rok do roku liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach największy wzrost
bezrobocia odnotowano w Gminie Słońsk gdzie wyniósł aż 64,4%, a następnie Miasto i Gmina
Torzym – 28,9%, Miasto i Gmina Sulęcin 14,6%, Gmina Krzeszyce 6,5%. Jedynie Miasto i Gmina
Lubniewice odnotowała spadek bezrobocia o 10,1%.
Źródło: dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.

str. 4

Finanse gminy
Plan budżetu na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w Krzeszycach wynosił
25.542.221,92 zł po stronie dochodów w tym :
- dochody bieżące - 23.043.218,00 zł,
- dochody majątkowe – 2.499.003,92 zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 27.042.221,92 zł w tym:
- wydatki bieżące - 22.957.037,94 zł,
- wydatki majątkowe - 4.085.183,98 zł.
Plan budżetu nie został zrównoważony. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
który zostanie sfinansowany pożyczką otrzymaną z WFOŚ i GW w Zielonej Górze na zadania w
zakresie gospodarki wodno- ściekowej.
W zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano po stronie rozchodowej spłatę
kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych na kwotę ogółem 870.204,00 zł. Po stronie
przychodowej natomiast zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie ogółem 1.500.000,00 zł oraz
uruchomienie tzw. wolnych środków w kwocie 870.204,00 zł.
Plan budżetu obejmował zadania własne samorządu, zadania administracji rządowej zlecone
gminom, a także część zadań powierzonych gminie przez organy administracji rządowej i
samorządowej na podstawie zawartych porozumień.
Plan budżetu na zadania własne wynosił 17.700.988,92 zł po stronie dochodów i kwotę 19.200.988,92
zł po stronie wydatków, a na zadania administracji rządowej zlecone gminie kwotę 7.841.233,00 zł
po stronie dochodów i wydatków.
Podczas wykonywania budżetu na przestrzeni roku 2020 plan ulegał zmianom. Ogółem zwiększony
został o kwotę 3.288.107,71 zł po stronie dochodów i o kwotę 4.282.206,78 zł po stronie wydatków.
W związku z tym zwiększono również deficyt budżetu o kwotę 994.099,07zł, który sfinansowano z
wolnych środków oraz zmniejszono planowane zaciągnięcie pożyczki do kwoty 1.300.000,00 zł.
Wzrost planu wynika między innymi z dokonanych, w większości, zmian w zakresie zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę
1.513.379,60 zł po stronie dochodów i wydatków oraz wzrostu dochodów własnych w kwocie
1.774.728,11 zł.
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Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec 2020 r. wynosił:
Dochody ogółem 28.830.329,63 zł w tym:
- dochody bieżące 24.179.462,76 zł,
- dochody majątkowe 4.650.866,87 zł.
Wydatki ogółem 31.324.428,70 zł w tym:
- wydatki bieżące 24.878.167,50 zł,
- wydatki majątkowe 6.446.261,20 zł,
w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych
ustawami kwotę 7.992.570,96 zł po stronie dochodów i wydatków.

Pozyskane środki pozabudżetowe otrzymaliśmy między innymi od:
- Wojewody Lubuskiego,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- PROW – środki unijne na inwestycje,
- Stowarzyszenie Pro Europa Viadrina – środki unijne na projekty realizowane w latach ubiegłych.
Rok 2020 to kolejny okres w realizacji budżetu i rozwoju gminy, który dał nadzieję na poprawienie
sytuacji finansowej. Wzrosła wartość subwencji ogólnej. Wzrosły też wpływy z udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Rośnie zainteresowanie działkami na strefie gospodarczej, a tym
samym wpływy ze sprzedaży mienia. Nadal jednak utrzymuje się niestabilna sytuacja w oświacie.
Zmniejszenie subwencji oświatowej wskutek zmian w systemie naliczania subwencji powoduje
znaczny niedobór środków na realizację podstawowych zadań oświatowych, a zadania i koszty z tym
związane wciąż rosną.
Cały rok 2020 to oszczędna i racjonalna gospodarka w wielu kategoriach wydatków budżetu,
szczególnie bieżących, gmina kolejny już rok stabilizuje wydatki w szkołach i pozostałych
jednostkach organizacyjnych.
Dochody w budżecie nie wystarczyły na realizację wszystkich niezbędnych wydatków, w tym
szczególnie potrzeb inwestycyjnych. Gmina stara się pozyskiwać dochody dodatkowe ze źródeł
zewnętrznych w postaci dotacji z funduszy Unii Europejskiej, krajowych funduszy celowych oraz
środków z budżetu państwa.
Analizując dochody należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane prawie w 100 % w porównaniu
do planu, mimo, że w niektórych pozycjach brak jest pełnej realizacji planu.
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Nie wykonanie dochodów planowanych odnotowano w dochodach między innymi z podatku od
spadków i darowizn, podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
opłaty skarbowej a także z tytułu dotacji z funduszy europejskich. Nie wykonano również w całości
planu wpływów z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników
majątkowych gminy i planowanych wpłat innych gmin na funkcjonowanie przedszkoli za
uczęszczające dzieci z ich obszarów.
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano wskaźnikiem ponad 250% w stosunku do
planu. Jest to spowodowane sprzedażą w grudniu dużej działki na strefie gospodarczej Krzeszyce –
Karkoszów, na rys. 1 przedstawiono strefę z informacją o wolnych działkach na dzień sporządzania
raportu. Wskaźnik jest bardzo dobry i wpłynie korzystnie na sytuację finansową gminy w kolejnych
latach. Wykonanie sprzedaży mienia stanowi bowiem bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie
prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach. Jest szansa na rozwój
Gminy, bowiem nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy i nowe podatki na przyszłość. Pozwoli to
Gminie na inwestowanie poprzez przeznaczenie środków na wkłady własne do projektów, a tym
samym skorzystanie z finansowania zewnętrznego, szczególnie środków unijnych na realizację
planowanych inwestycji. Osiągnięto również dodatkowe wpływy z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych, wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, odsetek od ściągniętych zaległości podatkowych i od posiadanych wolnych środków.
Rys. 1 Strefa gospodarcza Krzeszyce - Karkoszów.

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykonanie planowanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych
wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzależnione jest od
posiadanych zasobów finansowych naszych mieszkańców. Bezrobocie obniża się, sytuacja finansowa
naszych podatników poprawia się.
Niemniej jednak nadal istnieje grupa osób, która uporczywie uchyla się od obowiązków podatkowych
z różnych przyczyn.
Dlatego, od wielu lat występują zaległości podatkowe oraz zaległości powstałe z zawartych umów
cywilnoprawnych. Ogółem stan zaległości wraz z odsetkami na koniec 2020 r. wynosi 2.170.765,49
zł w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 588.069,05 zł,
- z tytułu dłużników alimentacyjnych 1.057.413,52 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 228.796,16 zł.
Stan zaległości w porównaniu z 2019 r. wzrósł nieznacznie w zakresie podatku od nieruchomości,
dalsze zaległości powstają jednak z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
zaległości dłużników alimentacyjnych. Nadal sukcesywnie dokonujemy egzekucji komorniczych,
mimo bardzo wydłużonych i kosztownych procedur. Często bowiem komornik skarbowy zawiesza,
bądź odstępuje od egzekucji, ze względu na sytuację materialną dłużnika. Rosną koszty
prowadzonych postępowań.
Nadal dokonujemy zabezpieczeń długu poprzez wpisy na hipoteki nieruchomości. Wpływają podania
o umorzenia i rozłożenia płatności, szczególnie zaległości, na raty.
W roku 2020 doszło do nasilenia podań o umorzenia i rozłożenia na raty płatności podatków ze
względu na zamknięcie części gospodarki w związku z sytuacją pandemii COVID-19.
W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za 2020 rok powstała nadwyżka
budżetu w kwocie 1.576.296,77 zł. W 2020 roku gmina zaciągnęła planowaną pożyczkę z
WFOŚiGW w kwocie 914.879,85 zł na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej. Natomiast zgodnie z planem dokonaliśmy spłat rat kredytu, rat pożyczki i wykupu
obligacji na kwotę ogółem 870.204,00 zł.
Gmina Krzeszyce na 31.12.2020 r. posiada do spłaty zobowiązania długoterminowe na kwotę
7.270.462,85 zł w tym :
- obligacje 5.500.000,00 zł
- kredyty 800.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ 970.462,85 zł.
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Działalność inwestycyjna i promocyjna
W 2020 roku gmina realizowała między innymi następujące zadania inwestycyjne:
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce - budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej poprzetargowa wartość inwestycji 434.046,72 zł oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w
Krzeszycach poprzetargowa wartość inwestycji 2.048.500 zł,
- modernizacja drogi Przemysław - Studzionka dotacja w wysokości 115.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg wiejskich, całkowity koszt inwestycji to 426.145,37 zł,
- udział gminy w modernizacji drogi powiatowej na Marianki w kwocie 190.000 zł, całkowity koszt inwestycji
zrealizowanej przez Powiat Sulęciński to 269.809,67 zł,
- dotacja ze środków unijnych w ramach RPO na „Termomodernizację, przebudowę i rozbudowę Zespołu
Edukacyjnego w Kołczynie”, całkowity koszt inwestycji zakończonej w I kwartale 2021 roku to 2.266.108,04
zł w tym wydatki kwalifikowane to 850.092,01 zł, dofinansowanie 722.578,21 zł
- dotacja od Marszałka Województwa Lubuskiego w wysokości 30.000 zł na inwestycje w zakresie
nawadniania boiska piłkarskiego na stadionie w Krzeszycach, całkowity koszt inwestycji 73.800 zł,
- dotacja na adaptację i remont parteru w Szkole Podstawowej w Krzeszycach w celu utworzenia Klubu Senior
„+” 150.000 zł, całkowity koszt inwestycji 248.020,67 zł,
- rozbudowa PSZOK w Krzeszycach ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020, całkowita wartość projektu 529.600 zł, dofinansowanie 317.760 zł,
- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa
teleinformatycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wartość projektu po stronie gminy
Krzeszyce 811.700,00 zł dofinansowanie 689.945,00 zł,
- program Zdalna szkoła wartość pozyskanych środków to 59.378,00 zł,
- program Zdalna szkoła+ wartość pozyskanych środków to 55.000,00 zł,
- dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych i
dofinansowanie Policji na łączną kwotę 57.000,00 zł,
- dotacja dla szpitala w Sulęcinie na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia oraz walkę z pandemia
COVID-19 w kwocie 35.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego między innymi: zakupy wyposażenia na place zabaw,
zakup altan oraz remonty budynków, itp.
- E-Aktywni Mieszkańcy – projekt realizowany przez Gminę Krzeszyce współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.1.
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.” – dofinansowanie 84.000,00 zł.
- grant w wysokości 20.000 zł w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, prowadzonego przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Środki zostały przeznaczone na zakup 4 kamer termowizyjnych służących
do pomiaru temperatury.
Na promocję gminy w 2020 roku wydano 58.796,03 zł, które przeznaczono między innymi na:
- wynagrodzenie bezosobowe związane z realizacją projektów,
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- prezentacje, plakaty związane z promocją realizowanych projektów,
- ogłoszenia i teksty reklamowe o gminie,
- nagrody za udział w konkursach organizowanych przez gminę,
- bombki świąteczne dla przedsiębiorców z terenu gminy,
- kwiaty, flagi, kalendarze.
Sprawy obywatelskie – udział społeczeństwa w realizacji zadań gminy
Gmina Krzeszyce nie jest zobowiązana ustawowo do realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego.
Niemniej jednak obywatele mają możliwość czynnego uczestniczenia w życiu społecznym między innymi
poprzez fundusz sołecki, wyodrębniony w gminie.
W 2020 roku w poszczególnych sołectwach zrealizowano wydatki na łączną kwotę

325.087,55 zł.

Szczegółowe zestawienie w tym zakresie prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Fundusz sołecki w Gminie Krzeszyce – 2020 r.
L.p. Sołectwo

Plan na rok Wykonano Pozostało

1

Brzozowa,
Brzozówka,
Jeziorki

2

Czartów

3

Dębokierz

12.027,28 zł

4

Dzierzążna

13.947,99 zł 13.449,72 zł

5

Karkoszów

14.405,30 zł 13.405,30 zł

6

Kołczyn

26.295,38 zł 26.295,38 zł

7

Krasnołęg,
Piskorzno,
Świętojańsko

19.252,79 zł 16.286,19 zł

8

Krępiny

19.115,60 zł 19.094,25 zł

14.771,15 zł 13.768,94 zł

11.341,31zł

11.340,00 zł

7.880,55 zł

Wykonane zadania

Remont Sali wiejskiej w Brzozowej
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym w tym:
1.002,21 zł
zakup namiotu i kompletu biesiadnego
Naprawa drogi gminnej
Zakup wyposażania ławki.
Wyłożenie kostką brukową miejsca spotkań
mieszkańców sołectwa na placu rekreacyjno wypoczynkowym
1,31 zł
Udział sołectwa w zakupie doposażenia samochodu
pożarniczego dla OSP Krzeszyce
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac na terenie
przedszkola Krzeszyce.
Zakup artykułów do podniesienia estetyki wokół altany.
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym/ zakupy
4.146,73 zł namiotu, ławek, wyposażenia kuchennego, dzień kobiet
dzień dziecka/.
Montaż lampy oświetleniowej.
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac na terenie
przedszkola Krzeszyce.
498,27 zł Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym, Dzień
dziecka, warsztaty artystyczne/.
Remont sali w Malcie /zakup materiałów/
Zakup zjeżdżalni linowej na plac zabaw.
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym /festyn,
1.000,00 zł
ognisko,
Naprawa drogi gminnej w sołectwie.
Remont dachu na budynku gminnym w Kołczynie, ul.
0,00 zł
Leśna.
Remont dróg gminnych z terenu sołectwa
Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Krasnołęgu
Udział sołectwa w zakupie doposażenia samochodu
2.966,60 zł
pożarniczego dla OSP Krzeszyce
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac na terenie
przedszkola Krzeszyce.
Udział sołectwa w zakupie doposażenia samochodu
pożarniczego dla OSP Krzeszyce
21,35 zł
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac na terenie
przedszkola Krzeszyce
Remont Sali wiejskiej /budowa toalety/
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Krzemów,
Łukomin

16.417,46 zł 14.141,71 zł 2.275,75 zł

10

Krzeszyce

45.731,10 zł 45.641,05 zł

11

Malta

16.691,85 zł 16.691,58 zł

12

Marianki

12.164,47 zł 12.084,41 zł

13

Maszków,
Rudna

17.011,97 zł 17.011,97 zł

Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ulicy Wolności
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac na terenie
przedszkola Krzeszyce.
90,05 zł
Doposażeni wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego
boiska ,,Orlik”
Remont szatni na stadionie w Krzeszycach
Doposażeni Sali /GOK, OSP/w sprzęt AGD i naczynia.
Remont dróg gminnych z terenu sołectwa.
Udział sołectwa w zakupie doposażenia samochodu
pożarniczego dla OSP Krzeszyce
0,27 zł
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac na terenie
przedszkola Krzeszyce
Remont elewacji Sali wiejskiej
Wykonanie ogrodzenia rekreacyjnego placu wiejskiego.
Prace wykończeniowe w altanie /salka wiejska,
położenie płytek, ocieplenie/
80,06 zł
Zakup kosiarki do trawy
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym / Dzień
dziecka , dzień rodziny/
Remont drogi gminnej w sołectwie ulica Polna.
0,00 zł

14

Muszkowo

21.310,69 zł 20.507,15 zł

803,54 zł

15

Przemysław

21.310,69 zł 21.085,51 zł

225,18 zł

16

Rudnica,
Łąków

26.844,16 zł 26.770,09 zł

74,07 zł

17

Studzionka

14.908,34 zł 14.908,34 zł

0,00 zł

14.725,41 zł 14.725,41 zł

0,00 zł

18 Zaszczytowo

Remont Sali wiejskiej
Zakup i postawienie tablic do oznakowania numerów
posesji
Zakup magazynu podręcznego przy Sali wiejskiej,
remont i modernizacja dróg gminnych z terenu
sołectwa.

Organizacja imprez plenerowych/festyny/
Zakup nowości wydawniczych dla GBP filia
Muszkowo.
Zakup piłeczek do tenisa stołowego.
Zakup materiałów i farby do pielęgnacji zieleni
Remont budynku nr 26 w Muszkowie.
Udział sołectwa w zakupie doposażenia samochodu
pożarniczego dla OSP Krzeszyce
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac na terenie
przedszkola Krzeszyce
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym i
rekreacyjnym m. in. Mikołajki, Bieg śladami wiosny.
Remont dróg gminnych w sołectwie.
Zakup doposażenia do sali wiejskiej i kuchni/.
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw.
Zakup grilla gazowego
Zakup stojaków na rowery
Organizacja imprezy plenerowej /festyny/
Zakup stołów i krzeseł do Sali wiejskiej
Zakup środka do osuszania ścian w Sali wiejskiej
Remont łazienki w Sali wiejskiej
Udział sołectwa w zakupie doposażenia samochodu
pożarniczego dla OSP Krzeszyce
Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac na terenie
przedszkola Krzeszyce
Zakup mebli i żyrandola do salki
Remont salki
Zakup wyposażenia do kuchni
Zakup stołu do tenisa stołowego do salki

Źródło: Opracowanie własne.
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Według danych m.in. z KRS w 2020 r. w gminie Krzeszyce funkcjonowało 31 organizacji
pozarządowych, w tym:
- 6 fundacji,
- 13 stowarzyszeń,
- 8 klubów sportowych,
- 4 koła gospodyń wiejskich.
Wyraźnie widać wzrost zainteresowania mieszkańców udziałem w stowarzyszeniach i fundacjach,
co jest bardzo pozytywnym sygnałem.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono
wykonanie następujących zadań publicznych zleconych w oparciu o zapisy uchwały Rady Gminy
Krzeszyce Nr XIII/74/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. oraz uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr
XXII/123/2017 o finansowaniu sportu.
Na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Krzeszyce w
2020 roku wpłynęło 8 ofert. Dofinansowanie na łączną kwotę 127.000 zł otrzymały oferty:
Klubu Sportowego ,,KOSMOS 78” Rudnica,
(1)

UKS „ŻAK” Krzeszyce,

(2)

Klubu Sportowego ,,POGOŃ” Krzeszyce,

(3)

Klubu LZS KS ,,WARTA” Kołczyn,

(4)

MLUKS „POSTOMIA” Sulęcin – Kołczyn

(5)

KS DRAGON” Krzeszyce.

(6)

Jeździecki Klub Sportowy Patos – Jeziorki

(7)

MUKS Bocian Słońsk – Kołczyn

Wszystkie zadania zostały wykonane i rozliczone.
Realizując Program współpracy gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku ze względu na trwającą pandemię
spowodowaną COVID-19 nie ogłoszono otwartego konkursy ofert, udzielano pomocy
pozafinansowej w formie m. in. doradztwa czy pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Ochrona zdrowia
W Gminie Krzeszyce w ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w Ośrodku
Zdrowia w Krzeszycach i w Kołczynie. Zapewniona była również opieka dentystyczna przez lekarzy
stomatologów, opieka rehabilitacyjna i ginekologiczna. W gminie w 2020 r. funkcjonowała jedna
apteka.
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Od września 2020 roku na terenie Krzeszyc stacjonuje Podstawowy Zespół Ratowniczo Medyczny
wraz z karetką działający przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Sulęcinie.
Gmina Krzeszyce przekazała dotację w wysokości 35.000 zł dla Szpitala w Sulęcinie na
dofinansowanie zakupu karetki pogotowia oraz na walkę z pandemią COVID -19.
Gmina użyczyła również lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju
o łącznej powierzchni użytkowej – 54,14m2 do bezpłatnego używania z przeznaczeniem na cele
mieszkaniowe dla zespołu ratowników.
Ochrona zdrowia to również profilaktyka. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za główne cele stawia przede
wszystkim ograniczenie rozmiarów problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz
nadużywaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze oraz inne środki psychoaktywne),
a także z przemocą w rodzinie. Ważne jest również kształtowanie właściwych postaw społecznych
związanych z piciem alkoholu i burzenie mitów funkcjonujących w społeczeństwie oraz zachęcenie
do aktywnego reagowania na nieprawidłowości.
Analizując sytuację w gminie Krzeszyce ustalono, że w całym 2020 r. – 15 podmiotów posiadało
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Z tzw. funduszu korkowego tzn. środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu wyżej wskazanym podmiotom gospodarczym, w 2020 r. sfinansowane zostały
następujące wydatki:
- programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów
Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA,
- funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich
rodzin,
- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. wpłynęło 11 zgłoszeń
przypadków nadużywania alkoholu. Podjęto stosowne kroki zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach realizuje zadania nałożone na gminę z zakresu
pomocy społecznej i zlecone przez organy administracji rządowej wynikające z ustawy z 12 marca
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2004 roku o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw szczegółowych. Środki na
realizację tych zadań przekazywane są z budżetu państwa oraz gminy.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. z pomocy społecznej w Ośrodku w formie różnych
świadczeń skorzystało 155 rodzin – liczba osób w rodzinach objętych pomocą wyniosła 313.
Powodami przyznania pomocy wg art.7 ustawy o pomocy społecznej były: ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym: rodziny niepełne i rodziny
wielodzietne, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego, z powodu bezdomności oraz zdarzenia losowego. Prawo do świadczeń
społecznych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalanych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wyżej wspomniane zadania z zakresu pomocy
społecznej w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. W 2020 r. Wójt Gminy za
pośrednictwem Ośrodka wydał dla 7 osób 9 decyzji uprawniających do nieodpłatnego korzystania ze
świadczeń zdrowotnych dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej nie
posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.
W 2020r. Ośrodek realizował wypłatę następujących świadczeń:
1. Zasiłki stałe wypłacono dla 29 świadczeniobiorców na kwotę 165.161,00 zł. Od świadczenia tego
odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od danego zasiłku.
2. Zasiłki okresowe wypłacono dla 51 rodzin o łącznej liczbie świadczeń 335 na kwotę
146.533,00 zł.
3. Z dożywiania w szkołach i przedszkolach skorzystało 56 uczniów. W ramach realizowania
dożywiania w 2020 r. w trybie udzielenia pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji
administracyjnych oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wsparciem objętych było 9
uczniów. Byli to uczniowie, którzy zgłaszali chęć zjedzenia posiłku, a rodzina nie kwalifikowała się
do takiej formy pomocy.
Ośrodek realizując rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pozyskał z dotacji z
budżetu państwa kwotę 90.040,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 44.404,00 zł. Poza posiłkami
dla dzieci w szkołach Ośrodek wsparł również finansowo w formie zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności 187 osób.
4. Usługi opiekuńcze adresowane w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych
w miejscu zamieszkania świadczone były dla 16 osób na kwotę 111.116,00 zł .
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5. Opłacono koszt pobytu 11 osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach
pomocy społecznej różnego typu na łączną kwotę 357.136,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe – wypłacono na kwotę 6.940,44 zł.
7. Ośrodek sprawił 1 pogrzeb na łączną kwotę 464,40 zł.
8. Stypendia socjalne wypłacono dla 40 uczniów oraz wsparto 4 uczniów w formie zasiłku
szkolnego w wysokości 66.054,00 zł z czego otrzymano dotację w wysokości 35.668,00 zł. Wkład
własny wyniósł 30.386,00 zł.
Ośrodek realizując zalecenia ustawy o wspieraniu pieczy zastępczej, zatrudnia asystenta rodziny.
Jego praca polega głównie na pracy z rodzinami w miejscu ich zamieszkania. Pomaga i wspomaga
ich w zmaganiu się z trudnościami życia codziennego. Taką formą pomocy w ubiegłym roku było
objętych 13 rodzin.
Wysokość

środków

finansowych

przeznaczonych

na

realizację

świadczeń

rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego na koniec 2020 r., wynosiły 2.189.016,00 zł. Środki na realizację tego
zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa.
Na tą kwotę wchodzą następujące świadczenia: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, tzw. becikowe.
Ośrodek wypłacił 1176 świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę
257.720,00 zł.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wynoszą 128.921,16 zł z tego:
- przekazane na dochody budżetu państwa tj. 100.031,97 zł, z tego na odsetki 56.697,61 zł
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela 28.889,59 zł.
Świadczenie z programu 500+ wypłacono dla 774 dzieci. Na realizację tego zadania z budżetu
państwa wydatkowano kwotę 4.827.176,00 zł. wraz z kosztami obsługi.
W minionym roku przystąpiono do realizacji kolejnego zadania skierowanego do rodziców
wychowujących dzieci w wieku szkolnym. Świadczenie dobry start. Program rozpoczął się
1 lipca i trwał do 30 listopada 2020 r. Przyznano świadczenie w kwocie 300,00 zł dla 558 dzieci.
Wypłacona kwota to 172.980,00 zł wraz z kosztami obsługi.
Uchwałą Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25.03.2011r. nr VI/22/11 został powołany Zespół
Interdyscyplinarny, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinach.
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Prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. Funkcjonuje on na podstawie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Koszty, które wynikają w związku z funkcjonowaniem
Zespołu pokrywane są ze środków finansowych GOPS.
W 2020r. w związku z przemocą zostały założone przez policję 2 niebieskie karty, przez pracowników
socjalnych 1 niebieska karta.
Współpraca z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w
Podprogramie 2019.
Waga dostarczonej na teren gminy żywności wyniosła: 9.755,74 kg, asortyment był bardzo
różnorodny. W sumie z pomocy skorzystało 205 osób.
Z pracy socjalnej świadczonej przez pracowników Ośrodka skorzystało 150 rodzin w sumie 220 osób.

W ubiegłym roku otrzymano dofinasowanie w ramach Rządowego programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020 i utworzono Klub Senior”+”. Celem strategicznym tego zadania jest
zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnym Gminy Krzeszyce seniorów poprzez
funkcjonowanie Klubu „Senior+”. Zapewnienie społecznej aktywizacji w zakresie aktywności
ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej. Utworzony Klub ,,Senior+" ma za
zadanie głównie motywowanie seniorów do działania na rzecz samopomocy i działań
wolontariackich na rzecz innych. Realizowane są regularne zajęcia gimnastyczne. Spotkania z
psychologiem, który prowadzi pogadanki na tematy nurtujące seniorów między innymi: depresja,
starość, przemijanie itp. Zajęcia kulinarne. Zajęcia i warsztaty artystyczne. W ramach Programu pod
potrzeby funkcjonowania klubu „Senior+" udostępniona została i przystosowana infrastruktura
znajdująca się na terenie Szkoły Podstawowej w Krzeszycach. Pod potrzeby funkcjonowania
placówki przystosowany został samodzielnie wyodrębniony segment B z budynku na parterze, który
w ramach programu dostosowany został do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, pozbawiony
barier architektonicznych. niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych. Klub
"Senior+" posiada: jedno pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące
funkcję sali spotkań; pomieszczanie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do
przygotowania i spożycia posiłku; 2 łazienki, jedna dla mężczyzn, druga dla kobiet, dostosowana
jednocześnie dla osób niepełnosprawnych, szatnię dla seniorów i pomieszczenie klubowe
wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, kanapy i fotele.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
W zasobie gminy Krzeszyce w 2020 roku znajdowały się 33 mieszkania o łącznej powierzchni
1.516,15m2. Szczegółowe dane prezentuje tabela 2 poniżej.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 45,94m2.
W 2020 roku nie oddano do użytkowania żadnego mieszkania.
W 2020 roku nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy z
powodu braku zainteresowania ze strony nabywców.
W 2020 roku nie było konieczności wszczynania postępowań eksmisyjnych, dotyczących
opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Tabela 2. Zasób mieszkaniowy gminy Krzeszyce w 2020 r.
Lokalizacja

Powierzchnia
użytkowa

Liczba pomieszczeń

54,14m2
69,52m2
56,24m2
70,00m2
54,46m2
58,86m2

3 izby
4 izby
3 izby
4 izby
4 izby
4 izby

48,10m2
48,10m2
54,60m2
46,80m2
46,80m2
53,50m2
63,00m2

3 izby
3 izby
4 izby
3 izby
3 izby
4 izby
4 izby

41,00m2
36,77m2
30,67m2
42,40m2
55,10m2

2 izby
2 izby
2 izby
3 izby
3 izby

73,00m2
28,80m2
31,80m2
60,00m2
62,00m2

4 izby
2 izby
2 izby
3 izby
4 izby

35,00m2
19,00m2
43,01m2
20,75m2
42,55m2
34,14m2

2 izby
2 izby
1 izba
1 izba
1 izba
1 izba

Krzeszyce:
ul. Gorzowska nr 7
(3 mieszkania)
ul. Skwierzyńska nr 4
ul. Skwierzyńska nr 44
ul. Dworcowa nr 11/3
Rudnica:
ul. Kolejowa nr 10
(3 mieszkania)
ul. Kolejowa nr 12
(4 mieszkania)
Krasnołęg:
Krasnołęg nr 9
(4 mieszkania)
Krasnołęg nr 20
Maszków
ul. Sulęcińska nr 14
ul. Polna nr 12/1
ul. Polna nr 12/2
Zaszczytowo nr 13
Łąków nr 11
Malta
Malta nr 14/1
Malta nr 14/2
Malta nr 30/3
Malta nr 30/4
Malta nr 30/5
Malta nr 30/6
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Malta nr 30/7
Malta nr 30/9
Malta nr 30/10
Malta nr 30/11
Źródło: Opracowanie własne.

30,93m2
43,03m2
41,19m2
20,89m2

2 izby
1 izba
2 izby
1 izba

Na dzień 1 stycznia 2020 roku zaległość główna w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiła łącznie 9 525,83 zł, i dotyczyła 14 mieszkań.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległość główna w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiła łącznie 18 022,78 i dotyczyła 18 mieszkań.
W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 6.940,44 zł, których beneficjentami
były 2 rodziny. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryterium ustawy o dodatkach
mieszkaniowych. Kwota najniższego dodatku wynosiła 72,17 zł miesięcznie, zaś kwota najwyższego
dodatku – 572,48 zł miesięcznie.

Planowanie przestrzenne
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzeszyce uchwalono uchwałą nr X/40/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2007 r. z
późn. zm. w 2020 roku Rada Gminy Krzeszyce przyjęła Uchwałę Rady Gminy Krzeszyce nr
XXIII/109/2020 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
W 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 0,7 % powierzchni
gminy.
Na terenie gminy Krzeszyce obowiązuje 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
w tym 1 zmiana planu miejscowego, o łącznej powierzchni 134,9706 ha. Stopień pokrycia planami
miejscowymi obszaru gminy wynosi zaledwie 0,69%. Stwierdzić można, że dynamika sporządzania
opracowań planistycznych w postaci planów miejscowych jest niska (okres w latach 2000 –2019).W
okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. sporządzono jeden plan miejscowy, który został
podjęty Uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 11.06.2015 r. Dotyczył on terenu
położonego w obrębie ewidencyjnym Karkoszów, o powierzchni wynoszącej 3,4603 ha.
Przedmiotowy teren przeznaczono pod zabudowę usługowo-produkcyjną. Obowiązujące plany
miejscowe to plany uchwalone po 1 stycznia 1995 r. i opracowane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (2 plany miejscowe), oraz na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (4 plany miejscowe).Wśród
obowiązujących planów miejscowych znajdują się głównie opracowania jednorodne pod kątem
przeznaczenia terenu, o małej i średniej powierzchni (od 0,4310 ha do 54,4025 ha).
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W 2020 r. w wyniku przeprowadzonej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzeszyce:
1. Zarekomendowano zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla całego obszaru gminy Krzeszyce, które uwzględniać będzie obecne
uwarunkowania społeczno-gospodarcze, a także odpowiadać będzie ustaleniom dokumentów
planistycznych i strategicznych na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym.
2. Przyjęto, że plany miejscowe wymagają częściowej aktualizacji pod względem zgodności z
przepisami prawa i będą podlegały zmianie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przestrzennego
rozwoju gminy, a także przepisów szczególnych.
3. Wskazano na systematyczne i sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w pierwszej kolejności dla obszarów, na których odbywa się wzmożony ruch
inwestycyjny realizowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

W 2020 r. wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
- budowy elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz ze złączem i
przyłączem kablowym oraz rozbiórką słupa przelotowego linii 15kV;
- budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zewnętrzną linią energetyczną oraz
przyłączami;
- budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz ze stacją transformatorową;
- budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE;
- budowy stacji bazowej telefonii komórkowej BT31659 „Krzeszyce 2” wraz z infrastrukturą
techniczną.
W 2020 roku wydano 94 decyzje o warunkach zabudowy, w tym decyzje dotyczące zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – 75, oraz zabudowy usługowej – 3. Na kolejnym miejscu znajdują
się inwestycje dotyczące budynków gospodarczych i garażowych w ramach uzupełnienia istniejącej
zabudowy 5; a także zabudowy zagrodowej 7 i zabudowa mieszkaniowa z usługami 4.
Zdecydowana większość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczy przeznaczenia
terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w obrębie ewidencyjnym Krzeszyce.

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie
Gminy Krzeszyce realizowany był przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,LS-Plus" Spółka z o. o.
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z Plewiska na podstawie zawartej umowy nr 17/07/2019/GO z dnia 15.07.2019 roku do dnia 30
czerwca 2020 roku oraz od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku na podstawie umowy nr
24/07/2020/GO z dnia 15.07.2020r.
Zgodnie z obowiązującym nowym statutem Celowego Związku Gmin CZG-12 z 28 marca 2017 r.
art. § 6 ust. 1 pkt. 2 Związek zagospodarowuje odpady komunalne odebrane od właścicieli, na których
zamieszkują mieszkańcy gmin oraz zagospodarowuje odebrane odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości położonych w gminach uczestników związku, na których nie zamieszkują mieszkańcy
gmin uczestników związku, a na których powstają odpady komunalne. Odpady zagospodarowywane
są przez Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie na mocy umowy zawartej w dniu
21.06.2017 r.
Odpady komunalne z terenu Gminy Krzeszyce odbierane są w postaci zmieszanej
i selektywnej. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku
zniosła regionalizację w przypadku przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych. Te odpady mogą być przekazywane do instalacji komunalnych na terenie
całego kraju. Wszystkie odpady z terenu Gminy Krzeszyce – segregowane i niesegregowane
(zmieszane) są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzani Odpadów Komunalnych w
Długoszynie zgodnie z zawartą umową i statutem Związku CZG-12. Od 1 lipca 2020 roku na terenie
Gminy Krzeszyce segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Na mocy uchwały nr XVIII/85/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie
odbierania przez Gminę Krzeszyce odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w gminnym systemie
gospodarowania odpadami pozostały takie instytucje jak: szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek
Kultury, biblioteki gminne, świetlice wiejskie, remizy strażackie, Zakład Usług Komunalnych,
cmentarze komunalne, urząd gminy. Pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych –
właściciele firm i przedsiębiorstw - zostali zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór
odpadów komunalnych z jedną z firm wpisaną do gminnego Rejestru Działalności Regulowanej.
Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, następował z częstotliwością co 2 tygodnie, zarówno z
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych.
Zbiórka papieru, szkła, tworzyw sztucznych odbywała się na trzy sposoby:
a) w systemie workowym,
b) w systemie pojemnikowym,
c) bioodpady.
Na terenie Gminy Krzeszyce ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również odpady
problemowe. Do przyjmowania tego rodzaju odpadów i ich okresowego magazynowania
przeznaczony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący

się w
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miejscowości Krzeszyce przy ul. Ogrodowej (przy oczyszczalni ścieków). Odpady poremontowe i
budowlane odbierane były z wyznaczonego kontenera, który znajduje się na terenie PSZOK-u.
Ponadto odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon odbywa się raz na 3 miesiące zgodnie
z harmonogramem.
W 2020 roku miała miejsce rozbudowa punktu do w pełni funkcjonującego PSZOK o niezbędną
infrastrukturę na kwotę 500.000 zł: zakup koparkoładowarki, dwóch kontenerów magazynowych i
hali warsztatowej, dwóch kontenerów na odpady typu KP 7 oraz pięciu kontenerów o pojemności
1100 l, wagi samochodowej i platformowej wagi magazynowej, utwardzenie terenu, oznakowanie,
monitoring, ogrodzenie, oświetlenie oraz elementy edukacyjne. W PSZOK-u utworzono punkt do
przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia oraz punkt
napraw. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 osi priorytetowej 4. Środowisko i kultura,
działania 4.2. Gospodarka Odpadami.
Na podstawie deklaracji zebranych od mieszkańców oraz danych Ewidencji Ludności w Gminie
Krzeszyce systemem objętych zostało 1534 gospodarstwa domowe (stan na dzień 31.12.2020r.) oraz
82 nieruchomości niezamieszkałe do 30.06.2020roku, od 01.07.2020 systemem jest objętych 13
nieruchomości niezamieszkałych. Około 20 nieruchomości jest niezamieszkiwanych na stałe przez
właścicieli.
Na dzień 31.12.2020r. na terenie Gminy Krzeszyce na stałe zameldowanych było 4669 osób,
a liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji wynosi 3614 osób.
Analizując dane o liczbie ludności z terenu gminy Krzeszyce można zaobserwować rosnącą różnicę
pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zadeklarowanych. Taki stan rzeczy wpływa
niekorzystnie na cenę jednostkową, którą ponoszą mieszkańcy zadeklarowani w systemie.
Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce, uwzględniając lokalne uwarunkowania, funkcjonuje
prawidłowo. Niestety koszty jego funkcjonowania z roku na rok są znacząco wyższe i coraz trudniej
jest osiągnąć efekt samobilansowania się przychodów i kosztów. Mieszkańcy coraz częściej wyrażają
swoje niezadowolenie ze wzrostu opłaty indywidualnej, będącej następstwem wzrostu kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które gmina nie ma
bezpośredniego wpływu.
W związku z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych i transportu, koszty
sytemu przekroczyły przychody, dlatego od 01.09.2020 roku zostały wprowadzone nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 zł od osoby, zbiórka selektywna,
która jest obowiązkowa od pierwszego lipca 2020 roku. W przypadku niewypełniania obowiązku
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segregacji stawka będzie naliczana w podwójnej wysokości. W przypadku nieruchomości
niezamieszkałych stawki naliczane były w zależności od wielkości pojemnika, a do 1 lipca 2020
roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawierają indywidualne umowy na odbiór
odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do gminnego Rejestru Działalności Regulowanej
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.
Dane przedstawione zgodnie z saldami rozrachunkowymi z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (stan na dzień 31.12.2020 r.):
- przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 798.029,36 zł z
tego 62.443,45 zł to wpłaty zaległe, które wpłynęły po upomnieniach oraz z tytułów wykonawczych,
- kwota kosztów egzekucyjnych, które wpłynęły po upomnieniach – 2.472,64zł,
- kwota odsetek – 3.630,05 zł,
- zaległości na dzień 31.12.2020 r. – 228.796,16 zł,
- nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. – 19.618,03 zł.
Zaległości są ściągane poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych.
W 2020 r. wystawiono 198 upomnień, 65 tytułów wykonawczych.
Koszty obsługi systemu poniesione w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na obsługę
administracyjną systemu, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na działania
edukacyjne zostały przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi przez Gminę Krzeszyce w 2020 r.
Rodzaj kosztu
kwota
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
1.060.547,92
Gminy Krzeszyce
Koszty wynagrodzeń
58.001,70
Delegacje + szkolenia
1952,45
Zakup materiałów do obsługi systemu
808,73
Razem
1.121.310,800
Źródło: Opracowanie własne.
Jednostki organizacyjne gminy
W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach – jednostka budżetowa.
2. Przedszkole Gminne im. Misia Uszatka w Krzeszycach – jednostka budżetowa.
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3. Zespół Edukacyjny w Kołczynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy w Kołczynie i Przedszkole Gminne w Kołczynie – jednostka budżetowa.
4. Centrum Usług Wspólnych w Krzeszycach – jednostka budżetowa.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach – jednostka budżetowa.
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach – instytucja kultury.
7. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach – instytucja kultury.
8. Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach – zakład budżetowy.
Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach
Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach jest zakładem budżetowym który prowadzi działalność
w zakresie dostarczania wody i gospodarki ściekowej. Zakład Usług Komunalnych w 2020 roku
zarządzał czynną siecią wodociągową o łącznej długości 120.000,31 m oraz czynną siecią
kanalizacyjną o długości 24.000,10 m.
W 2020 roku zakład zatrudniał 15 pracowników.
Przychody z tytułu dostarczania wody zaplanowano na poziomie – 530.000,00. zł, a wykonano w
kwocie – 505 501,57 zł co stanowiło 95,38 %.
Przychody z tytułu odprowadzania ścieków zaplanowano na poziomie 1.071 000,00 zł, a wykonano
w wysokości 918 381,03 zł, co stanowiło 85,75 %.
Przychody z tytułu usług pozostałych zaplanowano w wysokości 10 800 zł, wykonano
kwotę 9 212,40 zł.:
-wydanie promes i warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
-odpłatna wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorcy
- wykonanie wcinki do sieci wodociągowej
Należności za usługi wodno-ściekowe i opłatę abonentową wyniosły 356 413,21 zł. W celu
ściągnięcia należności ze sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków wystawiono wezwania do
zapłaty w ilości 126 szt. wraz z powiadomieniami o odcięciu wody.
W okresie do 01.01. do 31.12.2020 r. Zakład Usług Komunalnych wykonał następujące prace:
- wymienił 107 szt. i zamontował 58 szt. wodomierzy z nakładkami do odczytu radiowego,
-

wykonał remont 4 sztuk pomp do ścieków zamontowanych na oczyszczalni ścieków co

przyniosło oszczędności w kwocie ok. 3.500,00 zł,
- wykonał remont 3 sztuk pomp do ścieków zamontowanych na przepompowniach ścieków co
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przyniosło oszczędności w kwocie ok. 3.000 zł.
Zakład Usług Komunalnych usunął 1 awarie na sieciach wodociągowych oraz 2 na przyłączach
wodociągowych.

Edukacja
W gminie w 2020 r. funkcjonowało Centrum Usług Wspólnych w Krzeszycach jako samorządowa
jednostka organizacyjna, realizująca zadania w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej i
finansowej oraz z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich jednostek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce. Realizowało ono zadania zlecone gminie
oraz zadania własne gminy w zakresie oświaty. W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest 4
pracowników obsługi.
Na terenie gminy w 2020 roku funkcjonowały następujące placówki oświatowe:
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach,
- Przedszkole Gminne im. Misia Uszatka w Krzeszycach,
- Zespół Edukacyjny w Kołczynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy w Kołczynie i Przedszkole Gminne w Kołczynie.
W poszczególnych szkołach zatrudniono 53,67 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne
etaty), w tym 0,9 etatów nauczycielek/nauczycieli stażystów, 8,13 etatów nauczycielek/nauczycieli
kontraktowych, 18,32 etatów nauczycieli mianowanych, 26,32 etatów nauczycieli dyplomowanych.
Szczegółowe dane na temat zatrudnienia nauczycieli prezentują tabela 4 i 5.
Tabela 4. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Krzeszyce, wg stanu na
31.12.2020 r.
Liczba pracowników
Liczba nauczycieli
Razem
obsługi
Nazwa placówki
w etatach w osobach w etatach w osobach w etatach w osobach
SP w Krzeszycach

30,75

32

13

13

43,75

45

ZE w Kołczynie

17,02

20

4,87

6

21,89

26

Przedszkole Gminne
w Krzeszycach

6,31

9

6

6

12,31

15

0

0

4

4

4

4

54,08

61

27,87

29

81,95

90

CUW w Krzeszycach
Ogółem

Źródło: Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Krzeszycach za rok 2020.
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Tabela 5. Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w jednostkach
oświatowych Gminy Krzeszyce (w etatach), wg stanu na 30.09.2020 r.
Nazwa placówki

Dyplomowany Mianowany Kontraktowy

Stażysta Ogółem

Szkoła Podstawowa w Krzeszycach

15,00

13,39

2,36

0,00

30,75

Zespół Edukacyjny w Kołczynie

10,11

0,83

4,77

0,90

16,61

Przedszkole Gminne w Krzeszycach

1,21

4,10

1,00

0,00

6,31

Ogółem wg stopni awansu
zawodowego

26,32

18,32

8,13

0,90

53,67

Źródło: Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Krzeszycach za rok 2020.

Liczbę dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy prezentuje tabela 6.
Tabela 6. Liczba dzieci w placówkach oświatowych.
Lp.

Nazwa placówki

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

Liczba
oddziałów na
31.12.2020 r.

Liczba dzieci (uczniów)

1

Szkoła Podstawowa w
Krzeszycach z oddziałami
gimnazjalnymi

292

298

15

2

Szkoła Podstawowa w Kołczynie

94

93

8

3

Przedszkole Gminne w
Krzeszycach

125

125

5

4

Przedszkole Gminne w Kołczynie

43

35

2

554

551

30

RAZEM

Źródło: Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Krzeszycach za rok 2020.

Obsługa szkół i przedszkoli prowadzona jest w ramach planów finansowych uchwalonych w
budżecie dla poszczególnych jednostek.
Uchwalone w budżecie na 2020 r. środki finansowe na realizację zadań jednostek oświatowych wynosiły

7 081 671,23 zł, z tego:
a) subwencja oświatowa

4 158 443,00 zł,

b) dotacje:
- dofinansowanie zakupu podręczników i mater. ćwiczeniowych
- dofinansowanie zadań w zakresie wychow. przedszkolnego

47 630,23 zł,
171 166,00 zł,

c) dochody budżetowe –wg sprawozdania Rb-27 S:
- wpływy z różnych dochodów w tym za korzystanie z wyżywienie

143 798,24 zł,

i wychowania przedszkolnego,
d) środki nie mające pokrycia w ww. źródłach

2 560 633,76 zł.
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Wydatki natomiast to łącznie 7.081.671,23 zł. Na tą kwotę składały się wydatki budżetowe na:
320.217,00 zł

a)

CUW

b)

Szkoły podstawowe

4.959.316,72 zł

c)

Przedszkola

1.385.954,44 zł

d)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

e)

Stołówki szkolne i przedszkolne

f)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

34.750,85 zł
251.021,78 zł
3.843,98 zł

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
g)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych

64.839,23 zł

h)

Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników

47.630,23 zł

i)

Pozostała działalność

8.205,00 zł

j)

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5.892,00 zł

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach prezentują tabele 7,8 i 9.
Tabela 7. Wydatki budżetowe - Zespół Edukacyjny w Kołczynie.
Plan
Wydatki
Wykonanie
Lp. Rozdział
Nazwa
finansowy
wykonane
planu w %
1

80101

2

80104

3

80146

80150

4

80153

5

80195

5

85416

Szkoła
Podstawowa
Przedszkole
Gminne w
Kołczynie
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki i
metod pracy dla
dzieci i młodzieży w
szkołach
podstawowych

Zapewnienie
uczniom prawa do
dostępu do
podręczników
Pozostała
działalność
Pomoc materialna
dla uczniówstypendia za
wyniki w nauce
RAZEM

Zobowiązania
na 31.12.2019 r.

1 445 929,58

1 445 929,58

100,00

82 422,81

289 617,53

289 617,53

100,00

17 623,06

2 749,00

2 749,00

100,00

0,00

5 960,17

2 746,84

100,00

0,00

10 969,20

10 761,34

98,86

0,00

2 965,00

3 263,00

100,00

0,00

2 300,00

2 300,00

100,00

-

1 760 490,48

1 760 490,48

99,96

100 045,87

Źródło: Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Krzeszycach za rok 2020..
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Tabela 8. Wydatki budżetowe - Szkoła Podstawowa im. W.Witosa w Krzeszycach
Plan
finansowy

Lp.

Rozdział

1

80101

Szkoła Podstawowa

2

80146

Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli

3

80148

Stołówki szkolne

4

80150

5

6

7

Nazwa

Wykon
anie w
%

Wydatki
wykonane

Zobowiązania
ogółem
na 31.12.2020 r.

3 513 387,14

3 513 387,14

100

31 915,02

31 915,02

100

0,00

251 021,78

251 021,78

100

18 165,20

Realizacja zadań wymag.
stosowania specj.
organizacji i metod pracy

58 879,06

58 879,06

100

0,00

80153

Zapewnienie uczniom
prawa do dostępu do
podręczników

36 189,45

33 530,39

92,65

0,00

80195

Pozostała działalność
(w tym odpis na ZFŚS)

4 000,00

4 000,00

100

0,00

Pomoc materialna dla
uczniów o charakt.
motywacyjnym

3 592,00

3 592,00

100

0,00

3 898 984,45

3 896 325,39

100

225 007,88

85416

RAZEM

206 842,68

Źródło: Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Krzeszycach za rok 2020.

Tabela 9. Wydatki budżetowe - Przedszkole Gminne w Krzeszycach
Plan
Lp. Rozdział
Nazwa
Wydatki wykonane
finansowy
1

80104

2

80146

3

80149

4

80195

Przedszkole
Gminne
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
Realizacja
zadań
wymagających
stosowania
specjalnej
organizacji
nauki i metod
pracy dla dzieci
w
przedszkolach
Pozostała
działalność

RAZEM

1 096 336,91 1 096 336,91

Zobowiązania
na 31.12.2020 r.

100,00

57 527,14

86,83

100,00

0,00

3 843,98

3 843,98

100,00

0,00

1 240,00

1 240,00

100,00

0,00

1 101 507,72

100,00

57 527,14

86,83

1 101 507,72

Źródło: Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Krzeszycach za rok 2020.
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Karta Nauczyciela nakłada na organy prowadzące szkoły i przedszkola przeprowadzanie analizy
poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Przeprowadzona analiza wykazała, że nauczyciele kontraktowi, minowani i dyplomowani osiągnęli
średnie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. W związku z
nieosiągnięciem średniego wynagrodzenia przez nauczycieli stażystów dla każdego zatrudnionego i
pobierającego wynagrodzenie nauczyciela został wypłacony dodatek uzupełniający ustalony
proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty. Ogólna kwota wypłaconych dodatków uzupełniających wynosi 1 125,10 zł,
którą wypłacono dla trzech nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Z przedstawionych danych finansowych wynika, że wydatki na oświatę były wyższe niż otrzymana
kwota subwencji oświatowej. Brakujące środki na pokrycie realizowanych zadań zostały
zagwarantowane w pozostałych dochodach własnych Gminy Krzeszyce.
W związku ze złożeniem wniosków o zwrot i zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek
wszystkie jednostki w 2020 r. uzyskały zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiąc marzec, kwiecień i maj w ramach tarczy antykryzysowej na
ogólną kwotę 218 581,50 zł, które wykorzystano na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
komputery, meble oraz przeprowadzono w jednostkach remonty bieżące.
Środki te stworzyły możliwość realizacji zadań statutowych bez zakłóceń. Wszystkie zobowiązania
w jednostkach były regulowane terminowo, a na 31.12.2020 r. w jednostkach nie występują żadne
zobowiązania wymagalne.

Biblioteki
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach ściśle związana jest z upowszechnianiem
czytelnictwa, kultury, edukacji i historii regionalnej. Poprzez swoją codzienną pracę Biblioteka
realizuje zadania mające na celu stworzenie w bibliotece miejsca przyjaznego lokalnej społeczności,
służące upowszechnianiu czytelnictwa i kultury. W gminie Krzeszyce w 2020 r. funkcjonowała
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach, i jej 2 filie biblioteczne w Kołczynie i Muszkowie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach w 2020 roku zatrudniała 4 pracowników, w tym 3 na
stanowiska bibliotekarskich, 1 osoba na stanowisku administracji.
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W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina Krzeszyce przekazała
dotację w wysokości 310.000,00 zł. W 2020 roku udało się wygospodarować 47 000,00 zł na prace
remontowe i odświeżenie siedziby biblioteki w Krzeszycach. Wykonano modernizacje wszystkich
pomieszczeń biblioteki. Wyburzono część ścian działowych, zrealizowano wymianę instalacji
elektrycznej, wymianę podłóg, szpachlowanie i malowanie ścian. Wyposażono bibliotekę również
w nowe regały biblioteczne i meble –biurka, szafy, stoły, krzesła, pufy. W 2020 r. pozyskano
dodatkowe fundusze na Program Wieloletni „Narodowy PROGRAM Rozwoju Czytelnictwa 2020”
na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5.677,00 zł oraz środki na warsztaty twórcze EKO od
zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 w wysokości 500,00 zł.
W 2020 roku działalność Biblioteki była uwarunkowana wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej,
związanej z pandemią koronawirusa. Mimo to w trakcie roku zrealizowano zadania skierowane dla
mieszkańców gminy, w tym między innymi:
OFERTA DLA DZIECI
*„Mała Książka –Wielki Człowiek” –Program Instytutu książki połączony z wielką kampanią
społeczną Mała książka wielki człowiek promujący wspólne czytanie książek w rodzinie.
*Ferie zimowe w Bibliotece- dzieci w wieku 5-12 lat.
*Piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca – gry i zabawy rodzinne.
*Dzień Babci i Dziadka - recytacja wierszy i prezentacja piosenek przygotowanych przez dzieci,
wręczenie seniorom upominków. Wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Strefa
Aktywności Rozmaitej.
*Warsztaty twórcze EKO - cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych wokół tematyki
przyrody i ekologii we współpracy ze Stowarzyszeniem SAR i partnerem Zarządu Celowego
Związku Gmin CZG-12.
*Jak być EKO - zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gry ekologicznej „NEW SHORES” na
komputery stacjonarne i urządzenia mobilne.
*Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Poświęcone są
literaturze dziecięcej.
*Tydzień Bibliotek - (08-15.05).
*Wakacje z biblioteką - coroczna akcja w tym: warsztaty plenerowe, zabawy z kodowaniem, gry i
zabawy na powietrzu, obrazy przestrzenne na folii, plenerowy teatrzyk, coś z niczego – zajęcia EKO.
*E-spotkanie autorskie z Zbigniewem Masternakiem.
OFERTA DLA DOROSŁYCH
*Dyskusyjne Kluby Książki
*Porozmawiajmy o…”- w tym cyku odbyło się walentynkowe spotkanie poetycko- muzyczne
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poświęcone twórczości Janiny Jurgowiak.
*Spotkanie autorskie z satyrykiem – Ferdynandem Głodzikiem.
*Narodowe Czytanie 2020 - fragmenty dramatu Balladyna Juliusza Słowackiego.
*JOGA
POZOSTAŁE IMPREZY I DZIAŁANIA
*Nie Zostawiam Czytelnika – działania w sieci w ramach akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, mającej na celu promowanie dostępu do kultury i nauki w czasie epidemii
(recenzje książek, przeglądy nowości, zapowiedzi spotkań autorskich online, propozycje książkowe.)
*BIBLIOTEKA poleca na czas kwarantanny - materiały publikowane na stronie internetowej i
profilach facebookowych Biblioteka w okresie zamknięcia
m.in.:
- Światowy dzień Autyzmu-materiał Fundacji -Kalejdoskop Autyzmu,
- Leopold Tyrmand –prezentacja „Śladami złego”
- Czytaj i poleć dalej –oferta na czas kwarantanny,
- O epidemiach do poczytania i obejrzenia-wybór lektur i filmów,
- Śniadanie dla seniora-prezentacja z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Śniadania,
- Ćwiczenia usprawniające pamięć dla seniora.
SALA WYSTAW
Do czasu ogłoszenia stanu epidemii zorganizowano tylko 2 wystawy, które obejrzało 55 osób.
„Naturalnie” - na początku stycznia prezentowano wystawę prac fotograficznych miejscowego
fotografa amatora Mariusza Koźlarka, która prezentowała świat przyrody uchwycony okiem autora.
- „Piękno natury”- kolejna wystawa fotografii również tematyka dotyczyła piękna przyrody i fauny
uchwyconej okiem fotografa pasjonatki Sylwii Danisiewicz.
- „Juliusz Słowacki”- wystawa twórczości Juliusza Słowackiego przygotowana z okazji
NARODOWEGO CZYTANIA -„Balladyny”. Wystawa prezentowana była w przestrzeni publicznej
a następnie przeniesiona do biblioteki umieszczona w holu alby mogło być powszechnie dostępna.
Liczba zbiorów bibliotecznych 20 706 egzemplarzy.
Liczba odwiedzin fizycznych 6434, odwiedzin wirtualnych 1963, liczba wypożyczeń na zewnątrz
5016.
Gminny Ośrodek Kultury
W gminie w 2020 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Krzeszycach który jest
samorządową instytucją kultury posiadający osobowość prawną powołany Uchwałą Rady Gminy
Krzeszyce nr XXXVI/175/06.
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Średnie zatrudnienie w GOK w 2020 roku kształtowało się na poziomie 2,25 etatu.
Działalność prowadzona była w obiektach gminy użytkowanych nieodpłatnie. W 2020 roku GOK
zyskał dodatkową siedzibę przy Klubie Seniora na parterze budynku Szkoły Podstawowej w
Krzeszycach.
Na dzień 31.12.2020 r. przychody GOK wyniosły 269.335,05 zł i osiągane były między innymi z
wynajmu pomieszczeń i innych usług, działalności kulturalnej oraz z dotacji otrzymanej
z budżetu Gminy. Przychody te przeznaczone były na finansowanie działalności statutowej GOK-u
jako

samorządowej

instytucji

kultury.

Przychody

zostały

zrealizowane

w

94,83

%

w stosunku do planu. Niestety część planowanych przedsięwzięć nie mogła się odbyć z powodu
pandemii COVID-19 i ich organizacja zostały przesunięta na 2021 r.
W 2020 roku GOK wydatkował środki w kwocie 232.026,23zł. Przeznaczono je na działalność
bieżącą instytucji kultury. Koszty zostały zrealizowane w 83,76 % w stosunku do planu.
GOK posiadał należności na dzień 31.12.2020 r. 218,76 zł oraz zobowiązania, które wynoszą
3.832,57 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.832,57 zł wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Urzędu Skarbowego, a także zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług. Na dzień
31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach nie posiadał należności wymagalnych ani też
zobowiązań wymagalnych.
W 2020

roku

GOK

wydatkowane

środki

przeznaczył

na

działalność

bieżącą

oraz

na zorganizowanie następujących imprez rekreacyjno – sportowych i kulturalnych:
-

Powitanie Nowego Roku 2020

-

Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Odkryjmy na nowo nieznaną historię

Polski”
-

Organizacja Turnieju o Puchar Wójta Gminy Krzeszyce w piłce nożnej,

-

Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego

-

Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych - Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

-

Organizacja wycieczki "W poszukiwaniu wiosny".

-

Organizacja konkursu „Wyślijmy nudę na księżyc”

-

Organizacja akcji szycia maseczek „Krzeszyce igły w dłoń”

-

Patronat nad zespołem „Rudniczanka”

-

Finansowanie prowadzenia ,,Chóru Postomia”,

-

Kino objazdowe w Krzeszycach

-

Pomoc przy organizacji festynów, zabaw w miejscowościach sołeckich –projektowanie plakatów i zaproszeń, wypożyczanie sprzętu

-

Zajęcia fitness

-

Zajęcia integracyjne z dziećmi
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-

Pomoc przy organizacji uroczystości przekazania wozu bojowego dla OSP w Krzeszycach
(uroczystość na placu INKI) oraz uroczystości złożenia kwiatów przy pomniku Ireny Siedzikówny

-

Konkurs fotograficzny "Śladami Wiosny"

-

Zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnych „Wakacje z GOK”

-

Pomoc w organizacji meczu „Pogoń Krzeszyce vs Legendy Pogoni Krzeszyce”

-

Konkurs wiedzy „Czy znasz Gminę Krzeszyce”

-

Organizacja Krzeszyckich Spotkań z Muzyką 2020

-

Konkurs fotograficzny „Moje miejsca”
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