RAPORT
O STANIE GMINY
OŚNO LUBUSKIE
W ROKU 2018
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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz
Ośna Lubuskiego przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Ośno Lubuskie w roku 2018.
Podstawa prawna –
„art.28aa
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w
szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego. (…)
3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy
przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,
podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu
według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu
wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art.
28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”
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I.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I
STRATEGII

1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY OŚNO
LUBUSKIE NA LATA 2016-2023 - W ROKU 2018.

Strategia rozwoju lokalnego gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023 została przyjęta uchwałą
Rady Miejskiej Nr XII/127/2016 z dnia 29 września 2016 r. W układzie celów strategicznych i
szczegółowych realizowano następujące działania w 2018 r. :

CEL STRATEGICZNY: LOKALNA GOSPODARKA I RYNEK PRACY
Cel szczegółowy: I.1. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
1. Gminny informator samorządowy – 3 lub 4 wydania w roku.
2. Spotkania z potencjalnymi inwestorami w obrębie MOP oraz w obrębie Grabno –
dla nieruchomości inwestycyjnej w sąsiedztwie obwodnicy wraz z opracowaniem
oferty inwestycyjnej;
3. Szkolenia dla przedsiębiorców – Mobilny Punkt Informacyjny UE , pomoc
rolnikom w dostępie do dopłat bezpośrednich z UE i programów rolno –
środowiskowych, zwrot akcyzy dla rolników
4. Przystąpienie gminy do Lubuskiej Unii Światłowodowej.
5. Podjęcie współdziałania z KSSSE.

Cel szczegółowy: I.2. ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY

Turystyczne zagospodarowanie jeziora Reczynek wraz z koncepcją nasadzeń wokół
jeziora
Uzyskane zostały dofinansowania na poprawę infrastruktury nad jeziorem Reczynek. W ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 pozyskane zostało dofinansowanie na
wykonanie prac związanych z odremontowaniem obiektu toalet i natrysków, wykonaniu robót
elektrycznych polegających na wymianie 14 szt. lamp oświetlenia parkowego na nowoczesne
oświetlenie LED oraz zakupie elementów małej architektury tj. parasolów plażowych, ławek, koszy
na śmieci, kabin przebieralni, tablic informacyjnych, wykonaniu nowych ciągów pieszych z
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nawierzchni Hanse Grand i murków ozdobnych. Kwota dofinansowania wyniosła 215 204,00 zł,
natomiast całkowite koszty projektu 667 883,35 zł brutto.
„Rekreacja nad lubuską wodą”
W ramach programu inwestycyjnego „Rekreacja nad lubuską wodą” pozyskano 28 675,00 zł na
remont elewacji i budowa wiaty budynku wypożyczalni i magazynu sprzętu wodnego. Całkowity
koszt projektu wyniósł 65 828,40 zł brutto
Kurtyna wodna na skwerze miejskim.
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Ośnie Lubuskim – Convallaria
W ramach projektu pod nazwą “Festiwal Muzyki kameralnej i Organowej - Convallaria 2018
zorganizowanych zostało 5 koncertów, od maja do września, 3 z nich odbyły się w Kościele pw.
Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, a 2 w Sali Rajców ratusza miejskiego. Każdy koncert
trwał 60 minut, na każdy koncert wstęp był wolny. Prezentowane były zarówno utwory polskie
jak i niemieckie. Projekt uzyskał dofinansowanie z Euroregionu Pro Europa Viadrina w ramach
Programu Współpracy INTERREG VA Branderbugia-Polska 2014-2020 w wysokości: 2 955,29
tyś €. Wkład własny Gminy wynosił: 521,52 €.
Współpraca z partnerską gminą Eichwalde.
Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych

– między innymi: Namioty

wyklętych, Dzień strażaka, Miasteczko Kobiet, Dni Ośna, Dożynki Gminne, Jubileuszowy
rok obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości, wigilia miejska.
Wzorowa gmina – tytuł przyznany gminie za tworzenie warunków dla rozwoju bezpiecznej
turystyki.

CEL STRATEGICZNY: OPTYMALIZACJA WARUNKÓW ŻYCIA W
GMINIE
Cel szczegółowy: II.1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ

Przebudowa/remont ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim
W kwietniu 2018 r. rozpoczęto roboty budowalne związane z przebudową ulicy Jeziornej wraz z
przebudową kanalizacji deszczowej, zakończone 20.10.2018 r. Wykonawcą zamówienia została
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firma Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Batonowych Dionizy Woiński za kwotę 2 921 250,00 zł
brutto. W ramach prac remontowych wykonano nowe chodniki, asfaltową ścieżkę rowerową,
miejsca postojowe dla samochodów oraz jednokierunkową jezdnię wraz z nowym oświetleniem
drogowym. Przebudowana została również kanalizacja deszczowa oraz części kanalizacji sanitarnej.
Łączna długość wyremontowanej drogi: 520m, powierzchnia jezdni: 2 179,58m2, powierzchnia
obustronnych chodników: 1 491,45m2, powierzchnia ścieżki rowerowej: 485,14m2.
Przez wystąpienie robót zamiennych oraz innych robót niezbędnych koniecznych kwota całkowita
realizacji zadania wzrosła do 3 510 999,35 zł.
Przebudowa drogi powiatowej w Smogórach – współudział finansowy w realizacji – ok
300 000,00 – droga łącząca obie części Smogór – nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z
poszerzeniem drogi do 6 m.
Przebudowa skrzyżowania Kościuszki/Strumykowa – Fundusz Dróg Samorządowych
We wrześniu 2018 r. Gmina Ośno Lubuskie złożyła wniosek do Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę
skrzyżowania ulic Kościuszki, 3 Maja oraz Strumykowej. W jego ramach wykonana zostanie
jednostronna przebudowa chodników wzdłuż ulicy Kościuszki oraz 3 Maja, częściowa obustronna
przebudowa chodników na wjazdach na skrzyżowanie wzdłuż ulic Kościuszki, 3 Maja oraz
Strumykowej. Przebudowane zostaną także zjazdy oraz sieć kanalizacji deszczowej poprzez
wykonanie nowych odcinków sieci. By zwiększyć funkcjonalność skrzyżowania zostaną
wybudowane miejsca postojowe wzdłuż ulic Kościuszki oraz 3 Maja. Bezpieczeństwo pieszych
poprawione zostanie przez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz aktywnego
oznakowania na przejściu dla pieszych przy ul. 3 Maja. Dofinansowanie w kwocie 773 553,00 zł
(50% wartości). Całkowita wartość projektu wynosi 1 547 106,00 zł.
Modernizacja i budowa chodników w Połęcku, Smogórach oraz w Ośnie Lubuskim przy
ul. Okrzei – koszt zadania wyniósł 254 598,01 zł.
Opracowanie dokumentacji na budowa dróg osiedlowych w Ośnie Lubuskim ul.
Kwiatowa, Makowa, Wrzosowa i Łubinowa - wartość prac 24 600,00 zł.

Cel szczegółowy: II.2. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
WODNO-KANALIZACYJNEJ
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Sieć wodociągowa w Świniarach – wykonano I etap rozbudowy.
Zakup agregatów prądotwórczych na hydrofornie Smogóry, Lubień Połęcko, zakup
kompletnego systemu antywłamaniowego – oraz 1 agregatu mobilnego.
Remont wieży ciśnień na SUW.
Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Ośno Lubuskie
Rozpoczęto realizacje zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Smogórach”
obejmującego wybudowanie 12 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców
miejscowości Smogóry.
W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego dnia 20.02.2018 r. wykonawcą zadania
została firma EKOFIRMA PRZEMYSŁAW GRUSZKA za kwotę 462 999,99 zł brutto.
Zadanie nie zostało ukończone w 2018 r.
Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozów nieczystości płynnych
Gmina Ośno Lubuskie podpisała 07.05.2018 r. umowę pożyczki oraz umowę dotacji z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na
dofinansowanie zadania pn. „Zakup specjalistycznego pojazdu asenizacyjnego do wywozu
nieczystości ciekłych oraz budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ośno
Lubuskie na łączną kwotę 496 260,00 zł.
W ramach zadania ogłoszono w dniach 23.03.2018 r. i 14.05.2018 r przetargi, z czego drugi wyłonił
dostawcę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia kanalizacji, firmę
POLCAB N. Gamoń sp. jawna za kwotę 633 450,00 zł brutto.
Pojazd został odebrany 16.11.2018 r.
Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei wraz z likwidacją
oczyszczalni ścieków przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim
Gmina Ośno Lubuskie podpisała dnia 28.03.2018 r. umowę z województwem Lubuskim na
dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno
Lubuskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko
i kultura”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” na kwotę 7 240 385,03 zł. Umożliwiło to
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rozpoczęcie prac związanych z przebudową oraz modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul.
Okrzei wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim.
Dnia 16.07.2018 r. ogłoszono przetarg, który zakończył się wyborem Wykonawcy na nadzór
inwestorski oraz zastępstwo inwestycyjne dla zadania. W końcu roku podejmowano również
rozmowy na wyłonienie nadzoru autorskiego ze względu na fakt, iż pracownia projektowa, która
wykonała dokumentację projektową zakończyła swoja działalność. Do końca roku nie udało się
podpisać umowy na nadzór autorski co również spowodowało niemożność ogłoszenia przetargu
na wykonawstwo robót budowlanych.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej
Rozpoczęto realizację zadania polegającego na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
ul. Ogrodowej. W ogłoszonym 13.07.2018 r. wykonawcą zamówienia zostało konsorcjum firm
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Sp. Z o.o. oraz
Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski za kwotę 870 318,37 zł brutto. W
grudniu 2018 r. odebrano zrealizowaną część robót tj. sieć kanalizacyjną o długości L= 511,0 m,
która została oddana do użytku. Ze względu na warunki pogodowe odtworzenie nawierzchni drogi
przełożono na wiosnę 2019 r.
Ze względu na bardzo trudne warunki realizacji zamówienia związane występowaniem wody w
wykopach koszty wzrosły do 1 229 565,13 zł brutto.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej – kolejny odcinek sieci dzięki, któremu udało
się podłączyć nowo wybudowane domy jednorodzinne.

Cel szczegółowy: II.3. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Projekt informatyczny pn : „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa:
Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy
Górzyca.
W kwietniu 2018 r. zakończono realizację projektu, którego celem było zwiększenie wykorzystania
technik informatycznych w komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami, będącego odpowiedzią
na rosnące zapotrzebowanie na usługi on-line. W jago ramach unowocześniona została
infrastruktura informatyczna urzędu – zakupiono 17 szt komputerów wraz z oprogramowaniem,
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serwer, urządzenia do archiwizacji danych oraz oprogramowanie do e-usług. W urzędzie
uruchomiono punkt potwierdzający Profile Zaufane. W ramach projektu opracowano nową stronę
www. W ramach e-usług udostępniono Eletroniczne Biuro Interesanta, które pozwala na złożenie
pism, deklaracji nie wychodząc z domu jak również dokonanie opłat. Projekt był realizowany na
terenie partnerstwa 5 gmin powiatu słubickiego. Gmina Ośno Lubuskie pozyskała 543 388,25 zł
dofinansowania.
Rozbudowa oświetlenia drogowego – Makowa, Kwiatowa, Lawendowa oraz łącznika Alei
Basztowej z ul. Jeziorną – wybudowano łącznie 1010 mb linii oraz ustawiono 39 lamp ledowych.
Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w ul. Jeziornej
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. B. Chrobrego oraz Wodnej.

Cel szczegółowy: II.4. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ

Budowa/przebudowa/modernizacja placów zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia
zabawowe na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Gmina Ośno Lubuskie systematycznie modernizuje place zabaw mieszczące się na jej terenie. W
2018 r. na to zadanie przeznaczono 131 700 zł. Umożliwiło to doposażenie placów przy ulicach
Lipowej, Wyspiańskiego, Konwaliowej, Park Słowackiego, Sportowej, Sulęcińskiej oraz w
Radachowie i Smogórach oraz Samorządowym Przedszkolu w Ośnie Lubuskim. Wykonawcą
zadania była firma P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy w Grabnie.
Remont świetlicy w Radachowie.
Cel szczegółowy: II.5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ośno
Lubuskie
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego jest formą realizacji obowiązku
prowadzenia polityki przestrzennej gminy przez samorządowe władze lokalne. Sporządzenie
i uchwalenie studium jest obligatoryjne, aczkolwiek nie jest on aktem prawa miejscowego. Jego
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ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy i jest
aktem wewnętrznie obowiązującym.
Gmina Ośno Lubuskie posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/114/2000 z dnia 12.12.2000r. wraz
ze zmianami, ostatnia 4. Zmiana - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/210/2013 z dnia 17.12.2013r.
W 2018 roku Rada Miejska w Ośnie Lubuskim nie podjęła uchwały w sprawie zmiany
lub oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Ośno Lubuskie.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ośno Lubuskie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest narzędziem, określającym cel przeznaczenia
terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, mający usprawnić procedurę administracyjną
związaną

z

m.in.

sporządzeniem

projektów

budowlanych,

realizację

zadań

w zakresie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i innych. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. W 2018 roku Rada Miejska w Ośnie Lubuskim
uchwaliła 3 zmiany oraz 3 MPZP w gminie Ośno Lubuskie.

1. Uchwała Nr XXIII/239/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca
2018 r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie

Przedmiotowa zmiana w Uchwale Nr XXVII/226/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia
30

stycznia

2014 r.

w sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie, polegała na uchyleniu
§ 19 pkt. 4, o treści:
„§ 19. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1P/U i 2P/U ustala się realizację zabudowy i
zagospodarowania pod warunkiem zachowania ustaleń planu oraz następujących warunków:
[…]
4)

szerokość elewacji frontowej budynków: do 80,0 m; [...]”

9

Pozostałe ustalenia uchwały Nr XXVII/226/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia
30 stycznia

2014 r.

w sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie, pozostały bez zmian.
Uchylenie zapisu dotyczącego maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynków pozwoli
na racjonalne wykorzystanie terenu objętego planem. Szerokość elewacji zabudowy nie jest
elementem obowiązkowym ustaleń planu, który wynikałby z art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym, przystąpiono
do sporządzenia zmiany planu i przeprowadzono procedurę zmiany planu. . Dotychczasowy
rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do w/w uchwały pozostaje bez zmian i został
przedstawiony poniżej.
Szacunkowy koszt całkowity procedury planistycznej: ok. 5 620 zł.
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2. Uchwała Nr XXIII/240/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i
Jeziornej

W Uchwale Nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Ośnie
Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej wprowadzono zmianę w § 3 ust. 2 pkt. 4,
który otrzymał brzmienie:
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„ 4)

wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 10,0 m, dopuszcza się jedną

kondygnację podziemną ”
Pozostałe ustalenia uchwały Nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej, pozostały
bez zmian.
Dotychczasowy zapis dotyczący wysokości zabudowy nakazywał realizację budynków
dwukondygnacyjnych, z drugą kondygnacją realizowaną w poddaszu. Zmiana ustalenia pozwoli
m.in. na realizację budynków parterowych z poddaszem nieużytkowym. Zmiana planu
miejscowego nie wprowadziła nowej zabudowy, a jedynie zmieniła jeden z parametrów zabudowy
i przyczyniła się do efektywniejszego gospodarowania przestrzenią i podniosła walory
ekonomiczne przestrzeni. Dotychczasowy rysunek planu stanowiący załącznik nr 1
do w/w uchwały pozostaje bez zmian i został przedstawiony poniżej.
Szacunkowy koszt całkowity procedury planistycznej: ok. 5560 zł
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3. Uchwała Nr XXIV/242/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów, gmina
Ośno Lubuskie

Przedmiotem zmiany w Uchwale Nr XXII/187/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27
czerwca

2013

r.

w sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów, gmina Ośno Lubuskie, polegała
głównie polegała na dodaniu do § 14 punktu 3, o treści:

„3)

dopuszczenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi”
Pozostałe ustalenia uchwały Nr XXII/187/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów, gmina Ośno Lubuskie, pozostały
bez zmian.
Dotychczasowy rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do w/w uchwały pozostaje bez zmian i
został przedstawiony poniżej.
Szacunkowy koszt całkowity procedury planistycznej: ok. 8040 zł

13

4. Uchwała Nr XXIV/243/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca
2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Ośno Lubuskie w miejscowości Trześniów

Uchwała Nr XXIV/243/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018r.
wprowadza w miejscowości Trześniów teren sportu i rekreacji. W przeznaczeniu terenu wskazano
urządzenia sportowe i rekreacyjne, w tym boiska wraz z towarzyszącymi budowlami sportowymi.
Plan ten dopuszcza również lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z
funkcja terenu niewywołujących potrzeby odprowadzania ścieków, a także stosowania urządzeń
14

wytwarzających energię lub ciepło z odnawialnych źródeł energii o mocy mikroinstalacji, z
wykluczeniem urządzeń wolnostojących (zgodnie z przepisami odrębnymi).
W mocy uchwały zakazuje się lokalizacji budynków, parkingów, obsługę komunikacyjną – wg
ustaleń zawartych w §2 ust. 8 w/w uchwały, obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – wg
ustaleń zawartych w §2 ust. 9.
Na przedmiotowym terenie straciła moc uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów, gmina Ośno
Lubuskie, w zakresie objętym niniejszą uchwałą.
Rysunek graficzny, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/243/2018 Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 roku, przedstawiony jest poniżej.
Szacunkowy koszt całkowity procedury planistycznej: ok. 8040 zł

5. Uchwała Nr XXIV/244/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek
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Uchwalenie kolejnego MPZP dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek
miało na celu lokalizację obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, w tym wyciągu
do nart wodnych, zjeżdżalni, budynków usługowych, stanowiących uzupełnienie funkcji sportu i
rekreacji (m.in. obiektów gastronomii), a także obiekty związane z transportem wodnym, wiat,
obiektów małej architektury, ciągów spacerowych lub spacerowo-rowerowych, miejsc postojowych
dla samochodów osobowych (w tym dla rowerów), sieci infrastruktury technicznej i urządzeń z
nim

powstałych.

W/w

plan

dopuszcza

sytuowanie

pomostów

oraz urządzeń rekreacyjnych, natomiast zakazuje lokalizacji budynków na terenach zdefiniowanych
jako teren zieleni urządzonej oraz usług sportu i rekreacji (symbol ZP/US). Określa również
zasady kształtowania zieleni urządzonej , oznaczonej symbolem ZP. Mając na uwadze powiązanie
funkcji między poszczególnymi obszarami, na terenie wód powierzchniowych śródlądowych (WS)
dopuszcza się lokalizowanie obiektów uzupełniających dla funkcji ZP/US, w tym obiektów
wyciągu nart wodnych, obiektów sportu i rekreacji, urządzeń rekreacyjnych. Dalsze ustalenia planu
zezwalają na sytuowanie hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, obiektów gastronomii,
budynków kongresowych i konferencyjnych, budynków rekreacji indywidualnej na terenie usług
oraz usług sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami 1U/US, 2U/US.
Celem uchwalenia w/w planu jest zachęcenie potencjalnych inwestorów do lokalizowania
infrastruktury, sprzyjającej rozwojowi atrakcji w gminie Ośno Lubuskie.
W granicach obszaru objętego niniejszym planem straciła moc Uchwała Nr XVII/118/05 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora
Reczynek oraz Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek.
Rysunki graficzny, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/244/2018 Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r., przedstawiony jest poniżej.
Szacunkowy koszt całkowity procedury planistycznej: ok. 5650 zł
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6. Uchwała Nr XXIV/245/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca
2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Konwaliowej i Kościuszki

Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określił zasady kształtowania
zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1MN, 2MN, 3MN, a także zabudowy usługowej z usługami sportu i rekreacji oraz obsługi turystyki
U/US, gdzie m.in. dopuszcza się sytuowanie zabudowy usługowej, hoteli i budynków
zakwaterowania turystycznego, budynków rekreacji indywidualnej, obiektów gastronomii,
obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, obiektów usług drobnych, obiektów sanatoryjnych,
budynków konferencyjnych, tymczasowych obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych.
W granicach obszaru objętego w/w planem straciła moc uchwała Nr XXVIII/190/09 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic:
Kościuszki, Okrzei i Jeziornej.
Rysunki graficzny, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/245/2018 Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r., przedstawiony jest poniżej.
Szacunkowy koszt całkowity procedury planistycznej: ok. 5600 zł
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Cel szczegółowy: II.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zakup pompy Holmatro wraz z osprzętem dla OSP Ośno Lub.
Garaż dla pojazdu pożarniczego dla OSP Ośno Lub.
Rozbudowa monitoringu miejskiego – na plaży miejskiej zamontowano 6 kamer monitoringu.
Modernizacja remizy OSP W Smogórach
W 2018 r. gmina doposażyła 5 jednostek OSP z terenu gminy w sprzęt ratownictwa
drogowego. Było to możliwe dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w
kwocie blisko 35 tys. zł. Wykaz sprzętu w podziale na jednostki prezentuje tabela:
Lp. Wykaz sprzętu
OSP Ośno Lubuskie
1. Detektor napięcia Hot Stick
Przenośny zestaw oświetleniowy PELI
2.
RALS 9480
3. Bosak dielektryczny
Parawan do osłony miejsca wypadku i
zasłaniania ofiar wypadków GT 030
4.
wyposażony w taśmy odblaskowe z
napisem „STRAŻ”
Zestaw uniwersalny podpór i klinów do
5.
stabilizacji pojazdów
Razem

Wartość sprzetu
2 270,00
3 600,00
2 300,00

1 340,00
4 700,00
14 210,00

OSP Smogóry
1.
Defibrylator AED Lifeline DCFE 110
2. Detektor napięcia Hot Stick
Przenośny zestaw oświetleniowy PELI
3.
RALS 9480
4. Sprzęt do oznakowania terenu akcji
Parawan do osłony miejsca wypadku i
zasłaniania ofiar wypadków GT 030
5.
wyposażony w taśmy odblaskowe z
napisem „STRAŻ”
Razem

5 800,00
2 270,00
3 600,00
349,00

1 340,00
13 359,00

OSP Świniary
Lp. Wykaz sprzętu
1.
Pilarka do drewna STIHL MS 461

Przewidywana cena zakupu
3 900,00
20

2.
Sprzęt do oznakowania terenu akcji
Razem

349,00
4 249,00

OSP Sienno
Piła ratownicza do szyb klejonych
1.
Ręczna- Przecinarka do szyb klejonych
Razem

1 230,00
1 230,00

OSP Radachów
Piła ratownicza do szyb klejonych
1.
Ręczna- Przecinarka do szyb klejonych
2. Sprzęt do oznakowania terenu akcji

1 230,00
349,00

Razem
1 579,00
Ogółem
34 627,00

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia
ratunkowego.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na
umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie
zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych
osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w
lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
W naszej gminie też można już zaopatrzyć się w podobną kopertę i być może pozwoli to
uratować komuś życie. W zestawie oprócz foliowej koperty i karty informacyjnej jest magnes do
umieszczenia na lodówce. Tak czytelnie pozostawiony sygnał w razie zagrożenia zdrowia lub
życia, kiedy nie zawsze możliwe jest przeprowadzenie wywiadu medycznego może ułatwić prace
służbom ratowniczym a samemu choremu uratować życie. Kopertę życia można odebrać w tut.
urzędzie - koperty są dostępne bezpłatnie.

21

Stop manipulacji nie kupuj na prezentacji – spotkanie informacyjne bezpłatne dla seniorów.

CEL STRATEGICZNY: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cel szczegółowy: III.1. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ośno Lubuskie” (uchwała
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XV/159/2017)
W 2018 r. zrealizowano zadanie ujęte w programie:
Prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie OZE,
2.1

efektywności

energetycznej,

ochrony

powietrza,

ekologicznego

transportu

Zadanie 1)
Program edukacyjny z zakresu ochrony powietrza, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Ośno
Lubuskie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym „Ośno Lubuskie Urzeka
Klimatem”
Koszt zadania 9 438,05 zł - w tym dotacja WFOŚiGW Zielona Góra 4 674,67 zł
Opis
Od kwietnia do maja 2018 r. Gmina Ośno Lubuskie realizowała w Szkole Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim program edukacyjny „Ośno Lubuskie Urzeka
Klimatem”. Celem zadania była szeroko pojęta edukacja ekologiczna ze szczególnym zwróceniem
uwagi na problem ochrony i znaczenia powietrza. W ramach realizacji programu podjęto wiele
działań, m.in.
- zajęcia przeprowadzone przez specjalistę z zakresu ochrony powietrza i zanieczyszczeń,
- zajęcia teoretyczne i terenowe ze specjalistą z dziedziny lichenologii (porostów), który przedstawi
ważną rolę porostów w określaniu jakości powietrza,
- wycieczka na warsztaty – Energetyczna lekcja ekologii do Centrum Energetyki Odnawialnej
(CEO) w Sulechowie,
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- spektakl ekologiczny pt. „Zabawki w opałach” przedstawiający problem niskiej emisji, smogu,
zanieczyszczeń powietrza.
Zorganizowana również konkurs plastyczny „Pokonaj niską emisję” na wykonanie prac
dotyczących problemu niskiej emisji.
W wyniku realizacji programu uczniowie zapoznali się z rodzajami zanieczyszczeń powietrza,
przyczynami ich powstawania. Ponadto przyswoili wiedzę na temat sposobów zapobiegania
zanieczyszczeniom powietrza oraz ich niekorzystnym wpływem na zdrowie człowieka. Poznali
również ciekawą metodę określania jakości powietrza. Podczas zajęć terenowych obserwowali
przez lupy porosty rosnące na pniach drzew. Na podstawie stwierdzonych gatunków dokonali
oceny zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy. Okazało się, że Ośno Lubuskie możemy
zakwalifikować do strefy V o względnie mało zanieczyszczonym powietrzu. Warsztaty w Centrum
Energetyki Odnawialnej (CEO) w Sulechowie umożliwiły uczniom zapoznanie się z rodzajami i
zastosowaniami odnawialnych źródeł energii takich jak gruntowe i powietrzne pompy ciepła,
ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Warsztaty obejmowały również pokaz „jak usłyszeć
prąd”, „czy widać nasze ciepło”, „jak zbudować własny miecz świetlny”. Zwieńczeniem zajęć były
grupowe zajęcia „Wytwarzamy swoje źródło energii” w ramach których młodzież tworzyła swoje
odnawialne źródła energii. Poprzez spektakl ekologiczny pt. „Zabawki w opałach” przekazano
dzieciom ważną wiedzę o tym jakie konsekwencje dla środowiska niesie spalanie śmieci w piecach,
co to jest smog, niska emisja, jak segregować odpady i co robić z elektrośmieciami. Podkreślono
także ważną rolę drzew w oczyszczaniu powietrza.
Przewidziano również działania skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie.
W dniu 9.09.2018 r. w Gminie Ośno Lubuskie odbyła się wycieczka rowerowa. Wycieczkę
poprowadził regionalista. Trasa wycieczki prowadziła śladami zabytków Ośna Lubuskiego oraz
pośród Uroczyska Ośniańskich Jezior. Celem wycieczki było promowanie ekologicznych środków
transportu, dlatego na trasie wycieczki zostały rozmieszczone plakaty z hasłami dotyczącymi zalet
jazdy na rowerze. Wydano również ulotkę edukacyjną (1000 szt.) zawierającą treści dotyczące
rodzajów i

źródeł zanieczyszczeń powietrza, ich szkodliwego wpływu na zdrowie. Ulotka

zawierała również porady co można zrobić aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Zadanie 2)
Od października do grudnia 2018 r. – W Ośnie Lubuskim został zamontowany na próbę czujnik
smogu i zanieczyszczeń. Mierzył on parametry takie jak PM 2,5 i PM 10 (aeorozole i pyły
zawieszone). Poprzez stronę internetową www.osno.pl

oraz w mediach społecznościowych
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informowano społeczeństwo na temat jakości powietrza, a także wpływu zanieczyszczeń na
zdrowie. Koszt – 0 zł.

Cel szczegółowy: III.2. ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

16 stycznia 2018 r. podpisano porozumienie pomiędzy 4 gminami powiatu słubickiego tj. gminą
Słubice, Ośno Lubuskie, Cybinka i Górzyca oraz spółką Lema S.A z Wrocławia o utworzeniu
klastra energii. Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, w skład
którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub
jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania,
dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w
ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania
tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu
spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny
członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii". Porozumienie dwukrotnie
aneksowano – do klastra włączono 2 nowych członków i zmieniono zapis, który upoważnił
koordynatora klastra tj. spółke LEMA do decydowaniu o przyjęciu nowych członków.
W 2018 r odbyło się kilka spotkań z potencjalnym inwestorem – koncernem EON zainteresowanym budową elektrowni wiatrowych w Radachowie.

Cel szczegółowy: III.3. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z
budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
W roku 2018 Gmina Ośno Lubuskie kontynuowała działania mające na celu unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. Jest to kontynuacja zadania z lat
poprzednich, na które pozyskana została dotacja z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 64 727,92 zł. Zadanie realizowane było w okresie
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od 18.06.2018 r do 25.07.2018 r., a jego wynikiem było zutylizowanie 142 ton wyrobów
zawierających azbest.
Gospodarka odpadami – opis w dalszej części opracowania – str.31.

Cel szczegółowy: III.4. OCHRONA MIEJSC CENNYCH PRZYRODNICZO

CEL STRATEGICZNY: KAPITAŁ SPOŁECZNY

Cel szczegółowy: IV.1. EDUKACJA - JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ
Wykonanie zabezpieczeń ppoż w budynku szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim
W 2018 roku zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w Szkole
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim”. Wykonanie zadania stanowiło
kolejny etap wyposażania szkoły w szereg zabezpieczeń przeciwpożarowych. Instalacja wykrywania
pożaru zapewnia pełną ochronę obiektu, tj. wszystkie drogi ewakuacyjne i pomieszczenia szkolne.
Zadanie objęło:
1) aktualizację kosztorysu inwestorskiego (kosztorys wykonany w 2016 roku),
2) wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, w tym: montaż czujek pożarowych –
adresowalnych czujek dymu i ciepła z gniazdem, montaż adresowalnej centrali pożarowej
4 pętlowej, montaż akumulatorów bezobsługowych, montaż – zasilacza pożarowego,
sygnalizatorów akustycznych ZPSA, montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru – przycisków
typu adresowego, montaż sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych, roboty związane z
położeniem przewodów kablowych, roboty wykończeniowe, uruchomienie SAP-u, nadzór
inwestorski
– wartość zadania 153 340,29 zł.
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim
W marcu 2018 r. Gmina Ośno Lubuskie złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego na dofinansowanie projekt pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie
Lubuskim)", w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 3
"Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.2 "Efektywność energetyczna", Poddziałanie 3.2.1
"Efektywność niskoemisyjna - Projekty realizowane poza formułą ZIT".
Projekt miał na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a także poprawę jakości
powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła w obiekcie. Zaplanowane prace
obejmowały:
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1. Docieplenie:
-ścian zewnętrznych budynku oraz klatki schodowej;
-stropodachów wentylowanych i niewentylowanych.
2. Wymianę okien i drzwi na energooszczędne
3. Modernizacje źródła ciepła (c.w.u) z nowym zasobnikiem i powietrzną pompą ciepła
4. Przebudowę kotłowni i instalacji rurowej, gruntowną modernizację instalacji c.o, montaż
głowic termostatycznych zdalnie sterowanych
5. Modernizację oświetlenia
Projekt zajął 22 miejsce na liście rankingowej i ze względu na zbyt mała alokację nie otrzymał
dofinansowania.
W ramach wydatków remontowych dokonano wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych i kuchni
szkolnej w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim. Natomiast w Szkole Podstawowej w
Smogórach wymienione zostały wykładziny w salach lekcyjnych. W Samorządowym Przedszkolu
Publicznym w Ośnie Lubuskim zostało wydzielone pomieszczenie do pracy z dziećmi o
specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przeprowadzono remont dachu placówki.

Cel szczegółowy: IV.2. SPORT I REKREACJA

Rozbudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego – budynku administracyjno-socjalnego
oraz płyt boiska z zagospodarowaniem terenu
Rozpoczęto pierwszy etap prac związanych z rozbudową i modernizacją budynku administracyjnosocjalnego na Stadionie Miejskim w Ośnie Lubuskim. Obejmował on wykonanie prac ziemnych
oraz wykonanie fundamentów pod nową część obiektu.
W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego dnia 04.10.2018 r. wykonawcą zadania
została firma „ARCHIPRO’ Paulina Kraszewska za kwotę 84 996,01 zł brutto.
Realizacja umowy trwała od 13.12.2018 r. do 02.02.2019 r.

Z budżetu gminy wspierano klub sportowy Spójnia, Smogórzankę oraz stowarzyszenie
PASSSJA.
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Ośno Triathlon Weekend – po raz kolejny udzielono wsparcia organizacyjnego oraz
finansowego imprezy.

Cel szczegółowy: IV.3. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Wykonanie programów OPS – opis w dalszej części opracowania – str.45.

Programy zdrowotne
W 2015 r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego
programu zdrowotnego - „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie”
w latach 2016 – 2018. W tym celu w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe przeznaczone
na zwiększenie ilość zabiegów z jakich mogą korzystać mieszkańcy z uwagi na to, że kontrakt z
Narodowego Funduszu Zdrowia okazał się niewystarczający na sfinansowanie potrzeb w tym
zakresie. W 2018 r. przeznaczono środki w kwocie 49 560,00zł.
Ponadto w 2018 r. realizowano programy profilaktyki zdrowotnej – Program szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej.
W ramach programu zakupiono szczepionki dla 83 osób. Ogółem wydano na ten cel 3.325,00zł.
Nowa siedziba klubu seniora – nowe lokum wyremontowano i oddano do dyspozycji klubowi
seniora.
Świetlica socjoterapeutyczna Caritas
Na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony
konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. W ramach
konkursu przekazana została dotacja celowa na wykonanie zadania w 2018 roku na: Prowadzenie
świetlicy wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – świetlica „Dom Uśmiechu im. św. Jana Pawła
II”, w kwocie 26 000,00 zł, która przeznaczona została m.in. na prowadzenie zajęć w formie
bloków tematycznych, gier, zabaw rozwojowych 5 razy w tygodniu, zajęcia z pedagogiem,
doposażona została sala lekcyjna w sprzęt edukacyjny.

Cel szczegółowy: IV.4. DZIEDZICTWO KULTUROWE
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Renowacja, konserwacja, zabezpieczenie murów obronnych w Ośnie Lubuskim
Gmina Ośno Lubuskie pozyskała dofinansowanie na realizację zadania, która obejmowała drugi
etap prac na zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger
w Ośnie Lubuskim:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 000 zł
Sejmik Województwa Lubuskiego – 50 000 zł
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – 10 000 zł
W przeprowadzonych przez Gminę pięciu postępowaniach przetargowych ogłoszonych w dniach
18.05.2018 r, 06.06.2018 r., 26.06.2018 r, 12.07.2018 r., 31.07.2018 r. nie wyłoniono wykonawcy,
który zrealizowałby zadanie w przeznaczonej kwocie. Dotacje zostały zwrócone.
Renowacja kamienic w obrębie Starego Miasta w Ośnie Lubuskim
Informacje zawarte w sprawozdaniu z Programu Rewitalizacji i SSR, gospodarowanie zasobem
mieszkaniowym – zawarte w dalszej części opracowania – str..
Renowacja i konsekracja kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim
W ramach zadania zrealizowano kolejny etap prac związanych z renowacją i konserwacją kościoła
pw. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie lubuskim polegający na remoncie więźby dachowej. Dzięki
współpracy Gminy Ośno Lubuskie oraz Parafia św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim na
realizację zadania zgromadzono środki pochodzące z:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 799 289,98 zł
Gmina Ośno Lubuskie – 60 000,00 zł
Parafia św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim 4 900,85 zł

Cel szczegółowy: IV.5. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Budżet obywatelski – opis w części III opracowania - str. 75.
„Fundusz sołecki” – festyny i szereg innych wydarzeń organizowanych samodzielnie przez
sołectwa lub w współpracy z MDK lub urzędem.

28

2. PROGRAMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Gospodarka niskoemisyjna – opis powyżej w sprawozdaniu z realizacji strategii
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2018 roku”.
UCHWAŁA

NR

XXIII/232/2018

RADY

MIEJSKIEJ

W

OŚNIE

LUBUSKIM

z dnia 29 marca 2018 r.
Koszt realizacji całego zadania w 2018 r. wyniósł 14 543,63 zł,
W ramach realizacji programu:
1) Przekazywano bezdomne psy do schroniska dla zwierząt,
2) zapewniano tymczasową opiekę dla bezpańskich psów (przed przekazaniem do adopcji),
3) leczono i dokarmiano wolno żyjące koty,
4) leczono i dokarmiano bezpańskie psy,
5) odławiano bezdomne psy,
6) znajdywano nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
7) zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Zadania realizowano na podstawie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Gryf, ul. Chrobrego 12
B, 69-220 Ośno Lubuskie.
Gmina Ośno Lubuskie posiada podpisane porozumienie w sprawie interwencyjnego przyjęcia
psów przez Schronisko w Górzycy zawarte z Fundacją Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie z
siedzibą Charzyno 15, 78-122 Charzyno.
„Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy Ośno Lubuskie”
Uchwała nr X/108/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W przypadku dróg gminnych - nie realizowano w 2018 r.

„Program ochrony środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2021
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”
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UCHWAŁA NR XX/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM z dnia
29 listopada 2017 r.
Dział - ochrona klimatu i jakości powietrza
Zadanie - sukcesywne zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości
ochrony powietrza, w tym oszczędności energii oraz szkodliwości spalania odpadów
w gospodarstwach domowych
Działanie - Program edukacyjny z zakresu ochrony powietrza, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Ośno
Lubuskie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym „Ośno Lubuskie Urzeka Klimatem”
(opis w części dot. PGN)
Zadanie - modernizacja oraz remonty nawierzchni dróg
Działanie - Przebudowa/remont ul. Jeziornej w Ośnie
Opis zadania w części I – przy opisie realizacji strategii rozwoju lokalnego.
Zadanie - Działalność edukacyjna i promocyjna w zakresie m.in. upowszechnia korzystania
z transportu zbiorowego, rowerowego, wzajemnego dowożenia się do pracy, zasad eco-drivingu.
Działanie - Program edukacyjny z zakresu ochrony powietrza, przeznaczony dla mieszkańców
Gminy Ośno Lubuskie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym „Ośno
Lubuskie Urzeka Klimatem” (opis zadania w części I – przy opisie realizacji strategii rozwoju
lokalnego cel szczegółowy Gospodarka Niskoemisyjna – wycieczka rowerowa i plakaty z hasłami
promującymi rower jako ekologiczny środek transportu

Dział - zagrożenia hałasem
Zadanie - budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych
Działanie - Przebudowa/remont ul. Jeziornej w Ośnie Lubuskim – opis zadania przy opisie
realizacji strategii rozwoju lokalnego.

Dział - gospodarowanie wodami
Zadanie - bieżąca konserwacja i remonty urządzeń wodnych w zakresie melioracji szczegółowych
oraz usuwanie awarii drenarskich
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Działanie – Melioracja rowu w Smogórach 70 mb – oraz czyszczenie przepustu 20 mb – koszt 2
274,74 zł
Melioracja rowu OiRD i OiRD1 w Ośnie Lubuskim – 910 mb – koszt 23 963,58 zł

Dział - gospodarka wodno - ściekowa
Zadanie - kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z zaopatrzeniem
mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę zgodnie z rozwojem zabudowy mieszkaniowej
i możliwościami zasobowymi ujęć wód
Działanie - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Świniary – 82 627,48 zł 473,00 mb
Zadanie - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach o rozproszonej zabudowie i
odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych, gdzie brak jest kolektorów ściekowych, a budowa
ich jest ekonomicznie nieuzasadniona
Działanie - Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Smogóry – opis zadania przy
opisie realizacji strategii rozwoju lokalnego.
Działanie - Budowa zbiornika bezodpływowego Świniary – 17220,00 zł
Działanie - Budowa zbiornika bezodpływowego Lubień – 17220,00 zł
Zadanie - kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z odprowadzaniem
ścieków komunalnych
Działanie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ośno Lubuskie
– opis zadania przy opisie realizacji strategii rozwoju lokalnego.
Działanie - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie,
ul. Ogrodowa” – opis zadania przy opisie realizacji strategii rozwoju lokalnego.

Dział - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Utrzymanie i rozwój prawidłowo prowadzonej zbiórki odpadów komunalnych.
1 marca 2018 r. wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Ośno Lubuskie przyjęty uchwałą nr XX/205/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z
dnia 29 listopada 2017 r. oraz nowa uchwała nr XX/206/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
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z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zmiany zapisów wcześniej przyjętych

uchwał spowodowane były

koniecznością dostosowania ich zapisów do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Wprowadzono ujednoliconą kolorystykę pojemników na poszczególne frakcje odpadów
komunalnych oraz ujednolicone nazewnictwo.
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych.
Usługa utrzymania czystości i porządku w Gminie Ośno Lubuskie – koszt 120 819,60 zł
Usługa obejmowała
- zamiatanie ulic i chodników obustronnie,
- zbieranie zmiotek,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- wywóz nieczystości powstałych w wyniku świadczonej usługi,
- odśnieżanie i aktywne usuwanie gołoledzi,
- czyszczenie studzienek rewizyjnych kanalizacji burzowej.
Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów
i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjnoedukacyjnej w tym zakresie.
Gmina Ośno Lubuskie wydała ulotkę na temat zasad funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych – 1000 szt. (sfinansowano ze składek członkowskich CZG-12)
Gmina Ośno Lubuskie przekazała kosze do selektywnej zbiórki odpadów do Szkół Podstawowych
(24 szt.) (sfinansowano ze składek członkowskich CZG-12)
Gmina Ośno Lubuskie wydała magnes edukacyjny z zasadami selektywnej zbiórki 300 szt.
(sfinansowano ze składek członkowskich CZG-12)
Podmiot odbierający odpady komunalne (Eneris Surowce S.A.), działający na podstawie umowy z
gminą opracował i wydał dla gminy informator na temat bioodpadów (3000 szt.), w którym
znalazły się praktyczne wskazówki jak powinna wyglądać segregacja tych odpadów i dlaczego jest
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taka ważna. (koszt – w ramach kosztów umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych).
Podmiot odbierający odpady opracował i wydał również materiały edukacyjne w postaci
kolorowanek dla dzieci z klas od 1-3 Szkół Podstawowych Gminy Ośno Lubuskie (200 szt.)
zawierające przesłanki kształtujące:
- wrażliwość ekologiczną;
- świadomość problemu opakowań, świadomy ich wybór;
- świadomość podstawowych zasad segregacji odpadów;
- przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce
naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne;
- przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu).
(koszt – w ramach kosztów umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych)
Działania z CZG-12
Eko lekcje
Od lutego do maja 2018r. przeprowadzono 23 spotkania obejmujące edukacją ekologiczną ok. 690
dzieci

i młodzieży z terenu Związku. Podczas Eko-Lekcji uczestnicy oprowadzani byli po

Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, poznali proces sortowania
odpadów oraz korzyści jakie niesie recykling. W sali konferencyjnej CZG-12 prezentowane były
filmiki dotyczące ponownego przetwarzania odpadów oraz przedstawiające prawidłową segregację
odpadów komunalnych.
- z Gminy Ośno Lub. w zajęciach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego

w Ośnie Lubuskim
Piknik Ekologiczny „POWTÓRNE WYKORZYSTANIE -

to Nasze zadanie” – 14

czerwca 2018r.
14 czerwca br. przy Pałacu w Gliśnie CZG-12 zorganizował Piknik zapraszając przedstawicieli
wszystkich placówek oświatowych czynnie uczestniczących w akcji “Zielona Szkoła, Zielone
Przedszkole”. Na Piknik przyjechało ponad 600 osób, by wspólnie mówić o recyklingu, segregacji
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odpadów i o ponownym wykorzystaniu odpadów w codziennym życiu. Piknik był także okazją do
uroczystego wręczenia nagród dla laureatów akcji “Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”.

W akcji czynnie brało udział Przedszkole Samorządowe z Ośna, a reprezentacja
Przedszkola uczestniczyła w Pikniku.
Podczas Pikniku nie zabrakło instytucji i podmiotów związanych z ochroną środowiska. Swoje
stoiska zaprezentowali: Park Narodowy „Ujście Warty”, Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Lubuskiego, Technikum Leśne ze Starościna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Bobowicka, Zespół Szkół
Licealnych i Zawodowych z Sulęcina oraz Chorągiew Ziemi Lubuskiej– 3 DSH RED 1 ONE im.
Cichociemnych z Sulęcina. Szereg atrakcji i stoisk edukacyjnych zapewniła Fundacja Ekologiczna
ARKA. Fundacja zapewniła zabawę przy tzw. Zielonej Scenie (konkursy, mega puzzle). W
Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej (bus wyposażony w 4 stanowiska komputerowe z grami
edukacyjnymi) zasilanym w pełni energią słoneczną, dzieci brały udział w grach edukacyjnych
związanych z gospodarką odpadami, oszczędzaniem i odzyskiem surowców. Zorganizowano także
warsztaty w namiocie Akademii Arki wyposażonym w system audiowizualny zasilany przez moduł
fotowoltaiczny a prąd wytwarzali uczestnicy warsztatów podczas jazdy na stacjonarnych rowerach,
zaopatrzonych w specjalne prądnice. Wytworzony prąd zasilał komputer, głośniki i rzutnik a tym
samym w całości zapewnił ekologiczną energię do tej aktywności. Podczas spotkania wyświetlano
krótkie 7-10 minutowe filmy o tematyce związanej z gospodarką odpadami, niską emisją i zmianami
klimatycznymi. Dzieci brały też aktywny udział w grach planszowych pn. “Czyste powietrze,
zdrowy człowiek”, eko-puzzlach wielkoformatowych, grze przestrzennej memory o tematyce
związanej z oszczędzaniem energii. Całość uzupełniała wystawa “Nie bądź jednorazowy”
składająca się z 12 plansz przedstawiających możliwości pozytywnych, prostych działań dla Ziemi.
Dzieci mogły wziąć udział także w warsztatach plastycznych przygotowanych przez pracowników
Celowego Związku Gmin CZG-12, pracownię Dworzec Tworzec z Międzyrzecza, a nawet same
wykonać papier ze zużytych kartoników po sokach na stoisku ART-PAPIER. Swoją wiedzę na
temat segregacji można było sprawdzić na ściance celnościowej ENERIS Surowce S.A. oraz w
zadaniach i quizach.

„Dzień Ziemi w CZG-12”, 21 kwietnia 2018r.
- impreza plenerowa, bezpłatna skierowana do mieszkańców gmin członkowskich Związku
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W 2018 roku po raz drugi zaprosiliśmy mieszkańców gmin członkowskich Związku do
odwiedzenia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Przybyłe na teren
Zakładu osoby miały możliwość zapoznania się z procesem doczyszczania odpadów na linii
sortowniczej, ich przygotowaniem do recyklingu i korzyściach wynikających z założenia własnego
kompostownika. Dla dzieci zorganizowane zostały warsztaty ozdabiania toreb bawełnianych, ekoinstrumentów, malowania osłonek na doniczki wykonanych ze zużytych butelek PET oraz
warsztaty malowania Planety Ziemi na wielkich kulach wykonanych ze starych gazet. Do aktywnego
spędzenia czasu podczas imprezy zachęcali animatorzy z Akademii Piłkarskiej BOSKO. Dzięki
obecności Powiatowej Komendy Policji z Sulęcina dzieci miały okazję przejść tor między
pachołkami w nietypowych okularach - alkogoglach, a reprezentacja Powiatowej Straży Pożarnej z
Sulęcina uczyła w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy i prezentowała sprzęt do ratowania ludzi
z wypadków samochodowych.
Dzień Ziemi w CZG-12 odbył się także dzięki wsparciu firm i instytucji, którzy zapewnili
stoiska informacyjne, atrakcje i zapoznali z zasadami bezpieczeństwa: Komendy
Powiatowej Policji z Sulęcina, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z
Sulęcina, Parafialnej Akademii Piłkarskiej BOSKO, Polskiemu Związkowi Działkowców
z Gorzowa Wlkp., Porozumieniu REKARTON, IMP Polowat Sp. z o.o. Patronat nad
wydarzeniem objęła Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL S.A.
Akcja „Zamień odpadki na kwiatki”
- akcja kierowana do mieszkańców gmin: Sulęcin, Ośno Lub., Łagowa i Lubniewic
Celem akcji było przybliżenie mieszkańcom funkcji PSZOK`u oraz promowanie proekologicznych
postaw w postaci nagrody (kwiatka) za przywiezione odpady. Mieszkańcy 4 gmin mieli możliwość
od marca do 20 kwietnia przywozić odpady do PSZOK i otrzymywali ulotkę z kuponem. W dniu
21 kwietnia wydawano na podstawie okazanego kuponu sadzonkę kwiatka. W ramach akcji
ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI przekazaliśmy mieszkańcom ok. 70 sadzonek kwiatów w
zamian za oddane surowce i odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Długoszynie.
Akcja była rozgłaśniana przez lokalne media: gazetę Przekrój Lokalny, Pogranicze Lubuskie, strony
internetowe, portale społecznościowe
Konkurs „Życzenia dla Ziemi”:
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- konkurs skierowany do placówek oświatowych gmin członkowskich Związku
- celem konkursu było wykonanie kartki (max. format A3) z życzeniami dla Ziemi. W konkursie
oceniano pomysł na wykonanie kartki oraz treść życzeń. Laureaci zostali nagrodzeni upominkami
i gadżetami CZG-12. Placówki, z których prace wygrały konkurs, otrzymały VOUCHER na
pokrycie kosztów dojazdu do CZG-12 na eko-lekcje. Konkurs odbył się w terminie 12 marzec –
20 kwiecień 2018r. Wystawa prac była zaprezentowana podczas Dnia Ziemi w CZG-12.
Wsparcie działań edukacyjnych dla Gminy Ośno Lub.:
- w ramach programu wsparcia działań edukacyjnych w gminie Ośno Lubuskie ( 2 160,00 zł
brutto) zakupiono/wykonano:
Magnesy edukacyjne (300 szt.) – 870,00 zł
Kosze do selektywnej zbiórki (24 szt.) – 774,96 zł
Ulotki dotyczące PSZOK – 233,70 zł;
Nagrody o tematyce ekologicznej – 301,90 zł
•

Wsparcie dla gmin członkowskich Związku wyliczane jest na podstawie % udziału w
składkach członkowskich wyliczanych z puli środków przeznaczonych na wsparcie (50 tyś
zł)

zadanie Kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest.
Koszt – 64 727,92 zł (dotacja z WFOŚiGW w Zielonej Górze), Ilość zutylizowanych wyrobów
zawierających azbest – 142 tony
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu
gminy Ośno Lubuskie.
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ośno Lubuskie odbywał się poprzez
podmiot działający na podstawie umowy z gminą - Eneris Surowce S.A. Odpady komunalne
odbierane były z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Odpady były zagospodarowane
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Celowego Związku Gmin CZG-12.
Ponadto mieszkańcy sami dostarczali odpady problemowe takie jak np. opony samochodowe,
odzież, gruz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Długoszynie,

utworzonego wspólnie z innymi

w

gminami. Odpady takie jak zużyte

i przeterminowane leki mieszkańcy dostarczali do aptek w Ośnie Lubuskim do specjalnych
konfiskatorów,

skąd

były

odbierane

przez

uprawniony

podmiot

i

przekazane

do
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zagospodarowania.
Koszty:
odbiór i transport odpadów– 474 120,00 zł
zagospodarowanie odebranych odpadów – 460 800,00 zł
zbiórka zużytych i przeterminowanych leków – 1 081,54 zł
Członkostwo w Celowym Związku Gmin CZG-12
(składka członkowska - w tym na utrzymanie wspólnej, regionalnej instalacji RIPOK)
36 072,00 zł
Koszty administracyjne – 44 197,52 zł
Udział gminy w prowadzeniu i obsłudze Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Długoszynie.
obsługa PSZOK i zagospodarowanie zebranych odpadów – 24 827,63 zł

Dział- zasoby przyrodnicze
Zadanie - pielęgnacja i nasadzenia na terenach zielonych i rekreacyjnych
W ramach zadania realizowano następujące działania:
nasadzenia drzew i krzewów koszt – 17 940 zł ( łącznie 157 drzew i 175 krzewów)
koszenie trawników – 19 625,99 zł
nasadzenia kwiatów – 10 530,00 zł (5500 szt. w Ośnie Lubuskim)
pielęgnacja drzew – 54 760,00 zł

Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad
jeziorem Reczynek.
– opis zadania przy opisie realizacji strategii rozwoju lokalnego
Dział - ochrona gleby
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Zabezpieczenie gruntów przed wydeptywaniem poprzez budowę ciągów pieszych
i chodników.
Działania:
Budowa chodnika na ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim – 220 mb koszt – 137978,15 zł
Budowa chodnika w Połęcku – 146 mb koszt 81307,83 zł
Budowa chodnika w Smogórach na cmentarzu komunalnym – 70 mb, koszt - 35219,21 zł, 70 mb

Dział - zagrożenia poważnymi awariami
Dostosowanie procedur kryzysowych do bieżących zagrożeń oraz obowiązujących
przepisów prawnych.
Doposażenie jednostek straży pożarnej (zakup sorbentów, sprzętu ratunkowo-gaśniczego)
Działania
Stopień wykonania w latach 2017-2018

Poniesione koszty
(zł)

Gmina dofinansowuje działalność ochotniczych straży pożarnych na 2018- 275 413,00
swoim terenie. Wydatki związane są z utrzymaniem 6 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki przeznacza się na utrzymanie
remiz, a więc koszy energii, opału, prac remontowych. Ponoszone są
wydatki związane z utrzymaniem samochodów strażackich, tj. paliwo,
przeglądy

techniczne,

ubezpieczenia

OC.

Ponadto

jednostki

doposażone są w sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych. Strażakom
wypłacane są wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych oraz
opłacane są niezbędne szkolenia, badania lekarskie i ubezpieczenia
NNW. Ponadto kierowcy- konserwatorzy są zatrudniani na umowę
zlecenie i otrzymują comiesięczną pensje.
W

ramach

doskonalenia

systemu

zarządzania

kryzysowego

podejmowano poniższe działania administracyjno- organizacyjne:
•

2018- 1 217,70 zł

Mobilny System Powiadamiania SiSMS- bezpłatny dla
mieszkańców (www.osno.pl)- do 30.09.2018
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•

Regionalny System Ostrzegania- dostęp do informacji,
komunikatów o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych w
województwie (www.osno.pl)

•

Ulotki, plakaty edukacyjno- informacyjne (www.osno.pl,
informator gminny, tablice ogłoszeń, placówki oświatowe)

•

Profilaktyka przeciwpożarowa w budynkach mieszkalnychwyposażenie budynków mieszkalnych w czujki dymu oraz
tlenku węgla, montażowi towarzyszy akcja edukacyjnoinformacyjna

•

Komunikaty meteorologiczne- www.osno.pl

Raz na kwartał przeprowadzona jest głośna próba syreny alarmowej Działania
obrony cywilnej. Nadawany jest sygnał „ogłoszenie alarmu”- sygnał administracyjne
treningowo- szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu
technicznego systemu ostrzegania i alarmowania oraz zapoznanie
ludności z sygnałami obrony cywilnej.

3. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OŚNO
LUBUSKIE NA LATA 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/238/2018 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018r. Zakłada on podjęcie szeregu przedsięwzięć
rewitalizacyjnych – podstawowych i dopuszczalnych, których realizacja przyczyni się do
rozwiązania kluczowych problemów społecznych, na obszarze rewitalizacji, skorelowanych z
problemami gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi,
będzie prowadzić do minimalizowania zdiagnozowanych negatywnych zjawisk oraz w
konsekwencji wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE
PRZEDSIĘWZIĘCIE I pt.: „ Jeżdżę rowerem” – budowa zintegrowanego systemu
ścieżek rowerowych wraz z akcją promującą jazdę rowerem.
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W związku z przebudowa ulicy Jeziornej wykonano prace dot. budowy asfaltowej ścieżki
rowerowej. Powierzchnia ciągu rowerowego wzrosła o 140m, a jej powierzchnia wynosi 485,14
m2. Całkowity koszt inwestycji wymieniony w przedsięwzięciu nr V.
We wrześniu 2018 roku odbyła się wycieczka rowerowa zorganizowana w ramach
Programu edukacyjnego z zakresu ochrony powietrza, przeznaczonego dla mieszkańców gminy ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym. Trasa wycieczki prowadziła śladami
zabytków Ośna Lubuskiego oraz pośród Uroczyska Ośniańskich Jezior – koszt przewodnika
wycieczki rowerowej 584 zł brutto, koszt plakatów promujących ekologiczne środki transportu i
informacje o wycieczce: 571,33zł brutto.
PRZEDSIĘWZIĘCIE II pt. : „Nasze dziedzictwo kulturowe” – budowa świadomości
regionalnej oraz odnowa zabytkowych murów miejskich.
W czerwcu 2018 roku przeprowadzono przegląd murów miejskich z basztami oraz
usunięto z nich samosiewy drzew i traw.
Miejski Dom Kultury oraz Koło Regionalistów z Rzepina, zorganizowało spacer pt.
„Historia Ośna… Nocą”. Odwiedzono m.in. kościół p.w. św. Jakuba Apostoła oraz Muzeum
Ziemi Torzymskiej.
W ramach ogłoszonego naboru do programu „Ochrona Zabytków” na rok 2019 Gmina
Ośno Lubuskie zgłosiła wnioski na dalsze prace renowacyjne przy odcinku muru obronnego
z baszta Zwinger, na kompleksowy remont ratusza, a także na kontynuacje remontu więźby
dachowej przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła.
PRZEDSIĘWZIĘCIE III pt. „Zapewnienie nowoczesnej, wyposażonej bazy lokalowej do
organizacji działań w zakresie kulturalnym i społecznym poprzez remont i modernizację
obiektu sali widowiskowej”
W 2018 roku zakończono roboty budowlane związane z remontem części pomieszczeń w
Domu Widowiskowym . Wykonano remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz
instalacji

elektrycznej

i

osprzętu

centralnego

ogrzewania,

a

także

modernizacje

i zagospodarowanie pomieszczeń we wnętrzu budynku. Powierzchnia objęta działaniem
rewitalizacyjnym: 370m2. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 282 621,42zł.
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PRZEDSIĘWZIĘCIE IV pt.: „Lepsze warunki mieszkania, życia i pracy – remont i
modernizacja budynków w obrębie obszaru rewitalizacji wraz z edukacyjną kampanią
ekologiczną oraz promocją gospodarczą obszaru rewitalizacji
Gmina Ośno Lubuskie podjęła uchwałę nr XXV/262/2018 w dniu 27.09.2018r. (Dz. U. z
2018r. poz. 2276 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy
Rewitalizacji o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9.10.2015r., o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1398 z późn. zm.). Utworzenie Strefy umożliwiła gminie udzielanie dotacji dla właścicieli i
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Strefy na wykonanie robót
budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości
niewpisanych do rejestru zabytków.
Od kwietnia do maja 2018 r. Gmina Ośno Lubuskie realizowała w Szkole Podstawowej im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim program edukacyjny „Ośno Lubuskie Urzeka
Klimatem”. Celem zadania była szeroko pojęta edukacja ekologiczna ze szczególnym zwróceniem
uwagi na problem ochrony i znaczenia powietrza. W ramach realizacji programu podjęto wiele
działań, m.in. Szczegółowy opis zawarto we wcześniejszej części opracowania.

PRZEDSIĘWZIĘCIE V pt.: „Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulicy Jeziornej
oraz kampania edukacyjna”
opis zadania przy opisie realizacji strategii rozwoju lokalnego
PRZEDSIĘWZIĘCIE VI pt.: „Zagospodarowanie parku przy Alei Basztowej – publiczna
przestrzeń rekreacyjna aranżowana z udziałem mieszkańców wraz z kampanią
informacyjno-edukacyjną dot. rewitalizacji”
W listopadzie zakończono prace związane z zainstalowaniem nowego oświetlenia na
łączniku Alei Basztowej z ul. Jeziorną, która będzie teraz spójnym ciągiem komunikacyjnym
łączącym centrum miasta z jeziorem Reczynek. Łączna kwota inwestycji: 77 247,95zł. Co roku
dokonywane są również nowe nasadzenia i prace porządkujące istniejąca zieleń.
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PRZEDSIĘWZIĘCIE VII pt.: „System monitoringu w rejonach najbardziej zagrożonych
przestępczością wraz z kampanią: „Nie dla przemocy i uzależnieniom”
W maju 2018 roku zainstalowano 6 kamer na terenie zmodernizowanego kąpieliska nad
jeziorem Reczynek. Koszt systemu monitorującego wyniósł 11 097,06zł. Wpłynie to ograniczająco
na przestępczość oraz wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców.
PRZEDSIĘWZIĘCIE VIII pt.: „Aktywna integracja klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ośnie Lubuskim”
W 2018 r. nie prowadzono działań.
PRZEDSIĘWZIĘCIE IX pt.: „Dbałość o zdrowie, aktywność fizyczną i społeczną jako
determinanty jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi”
1. Wspólny wyjazd integracyjny z uczniami Szkoły Podstawowej w Smogórach do teatru w
Poznaniu.
Osiągnięte efekty : Angażowanie uczestników do większej aktywności poza placówką ŚDS, nabycie i
doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i nawiązywania nowych znajomości,
możliwość obcowania z kulturą polską.
2. Wspólne spotkania o charakterze integracyjno-rekreacyjnym, uroczystości rocznicowe:
a) 28.11.2018 zabawa Andrzejkowa w Słubicach
b) wyjazd do Bieganowa i Cybinki w ramach obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych30 listopad 2018
c) udział w Rzepińskim Dniu Osób Niepełnosprawnych -07.12.2018r.
Osiągnięte efekty: Osoby niepełnosprawne mają możliwość doświadczania własnej wyjątkowości,
poczucia ważności. Rozwija się ich zdolność zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, rozpoznawania
jego stanów emocjonalnych, reagowania na jego nastroje, temperament. Integracja ze środowiskiem osób
z niepełnosprawnością.
3. Udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym- 16.12.2018r
Osiągnięte efekty: integracja ze społecznością lokalną, uczestnicy czują się pełnoprawnym członkami
społeczności lokalnej.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA DOPUSZCZALNE
I.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZENSTWA
Na początku stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Smogórach uczestniczyli w

spotkaniu ze strażakiem. Dzieci dowiedziały się o zagrożeniach jakie czyhają na nich w domu i
innych miejscach m.in. podczas pożaru oraz jak sobie z nimi radzić.
W związku z rosnącą ilością zagrożeń w sieci, psycholog skonstruował program
psychoedukacyjny dot. cyberprzemocy. Pierwszym etapem było przeprowadzenie diagnozy
szkolnej, mającej na celu zbadanie występowania oraz nasilenia zjawiska cyberprzemocy wśród
uczniów, następnie przeprowadzono lekcje poświęcone temu zjawisku.
W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu (6 luty) uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ośnie Lubuskim mogli porozmawiać na temat cyberprzemocy, której
doświadczyli lub obserwują w sieci na spotkaniu z st. asp. Iwoną Ciszewską. Ponadto uczniowie
klas gimnazjalnych mieli okazję wysłuchać prelekcji dot. środków odurzających oraz
konsekwencji wynikających z ich posiadania, rozprowadzania czy używania
W kwietniu oraz maju 2018 roku szkolna drużyna medyczna działająca w Szkole
Podstawowej w Ośnie Lubuskim przeprowadziła szkolenie z zakresu podstawowej pomocy
przedmedycznej takiej jak resuscytacja, pomoc przy omdleniach, tamowanie krwawień.
Przedsięwzięcie realizowane mogło być dzięki dotacji „30 na 2 ratuje życie” przyznanej dla
szkolnej drużyny medycznej „Joannici”.
W czerwcu uczniów Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim odwiedziła st. asp. Iwona
Ciszewska, aby przypomnieć najmłodszym dzieciom o bezpieczeństwie podczas letnich ferii.
II.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Opis zawarto we wcześniejszej części opracowania - str. 28-31
III.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CELEM
POPRAWY WARUNKÓW USŁUG PUBLICZNYCH.

W 2018 roku kontynuowano prace remontowe kościoła pw. św. Jakuba Apostoła
dotyczące remontu więźby dachowej - etap II. Całkowity koszt zadania to kwota równa
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864 190,83 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło 799 284,98zł
na sfinansowanie inwestycji, natomiast od Gminy Ośno Lubuskie Parafia otrzymała 60 000 zł.
Na koniec sierpnia odebrane zostały nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw przy
Samorządowym Przedszkolu w Ośnie Lubuskim. Kwota inwestycji: 55 650,01zł. Wykonane
zostały również prace remontowe, polegające na adaptacji nowego pomieszczenia, który
spełnia wymagania niepełnosprawnych wychowanków przedszkola. Kwota przeznaczona na
w/w prace wyniosła 9 670,26zł.
IV.

SPOTKANIE Z KULTURĄ
Maj związany był z ważnym świętem dla strażaków tj. „Gminne Obchody Dnia Strażaka

2018”. Główną część uroczystości zainaugurowało podniesienie flagi na maszt i odegranie
hymnu państwowego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ośnie Lubuskim Stanisław Kozłowski. Część oficjalna
zakończyła się mszą święta w

intencji wszystkich strażaków, a następnie uroczystość

przeniesiona została na plac przed MDK, gdzie rozpoczął się festyn.
Od maja do września w Sali Rajców Ratusza oraz w Kościele pw. św. Jakuba w Ośnie
Lubuskim odbyły się występy muzyczne w związku z X Festiwalem muzyki kameralnej i
organowej CONVALLARIA 2018. Projekt uzyskał dofinansowanie z Euroregionu Pro Europa
Viadrina w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderbugia-Polska 2014-2020
w wysokości: 2 955,29 tyś €. Wkład własny Gminy wynosił: 521,52 €.
W lipcu na zabytkowym amfiteatrze odbył się koncert lata w ramach obchodów Lato
Ośno’2018. Gwiazdami tego wieczoru byli: Wojciech Gąsowski, zespół discopolowy MIG
WEEKEND oraz Fajters. Projekt uzyskał dofinansowanie z Euroregionu Pro Europa Viadrina
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderbugia-Polska 2014-2020 w
wysokości: 5 416,97 tyś € . Wkład własny Gminy wynosił: 955,93€
W sierpniu na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim odbyło się Gminne Święto Plonów
2018. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego i mszą świętą.
Przewidziano wiele atrakcji związanych z lokalną działalnością kulturalną m.in. występ
dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej, chóru Łęczanie oraz młodzi wokaliści. Każda z wsi
zaprezentowała stoiska z lokalnymi wyrobami. Projekt dożynkowy uzyskał dofinansowanie z
Euroregionu Pro Europa Viadrina w ramach Programu Współpracy INTERREG VA
Branderbugia-Polska 2014-2020 w wysokości: 3 874,28 tyś €. Wkład własny Gminy wynosił:
687,76 €.
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11-12 sierpnia odbyła się kolejna edycja zawodów triathlonowych. Zawodnicy mieli do
pokonania 475 metrowy dystans pływacki, 22,5 km do przebycia rowerem oraz 5,25 km biegu
lub 950 metrowy dystans pływacki, 45 km rowerowy oraz 10,55 km biegu. W niedziele odbył
się Crosstriathlon, a także sztafeta rodzinna.
V.

DZIAŁANIA PROWADZACE DO WZROSTU POZIOMU EDUKACJI
W ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”

Gmina Ośno Lubuskie uzyskała dotacje na zakup książek dla najmłodszych w wysokości 4
tyś. zł dla Szkoły Podstawowej w Smogórach.
Pod koniec stycznia uczniowie „0”, klas I i II udali się do teatru im. Juliana Osterwy w
Gorzowie Wlkp. na spektakl pt. „ BAJU BAJU MÓJ NAJ-NAJ”. Spektakl oparty był na
prostej fabule, koncentrującej się na odkrywaniu świata poprzez obserwację zmiany pór roku.
•

Konkurs polonistyczny pt. „ Z polszczyzną za pan brat”;

•

Występy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;

•

warsztaty kulinarne w sołectwach;

•

Program edukacyjny z zakresu ochrony powietrza „Ośno Lubuskie Urzeka
Klimatem”;

•

Colloquia Lubuskie VIII sesja naukowa;

•

„Dzień Ziemi 2018” pod hasłem: „Ratujmy nasz dom przed odpadami”
organizowany przez Szkołę Podstawową w Ośnie Lubuskim;

•

szkolny konkurs i pokaz pn. „Mam talent” w Szkole Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie;

•

„Przerwa na czytanie” organizowana na jednej z przerw na hali sportowej w Szkole
Podstawowej w Ośnie Lubuskim;

•

„Dzień książki” w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Ośnie Lubuskim;

•

spacer „Historia Ośna…Nocą”, zwiedzanie zabytkowych miejsc;

•

lekcja przyrody w „Szkółce leśnej” w Ośnie Lubuskim;

•

uczniowie Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim uczestniczyli w „żywej lekcji
historii” prezentowanej przez toruńską Agencję Widowisk Historycznych
„Arkona”;

•

nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem TIK – „Aktywna tablica”.
Całkowity koszt zakupu 14 tyś zł, wkład własny Gminy ok. 3,5 tyś zł.
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4. PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – 2018
ROK

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018 przyjętego uchwałą XXI/214/2017 Rady Miejskiej
w Ośnie Lubuskim z dnia 28 grudnia 2017r.
- w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu:
a) doskonalenie zawodowe pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
pedagogów szkolnych
szkolenie „Transteoretyczny model zmian w pracy z niezmotywowanym klientem”
b) kierowanie na badania ( lekarz biegły) celem ustalenia zależności od alkoholu i wskazania
możliwości leczenia- 3 osoby
c) wnioskowanie do sądu o zobowiązanie leczenia odwykowego-2 wnioski,
d) informowanie o ruchach samopomocy AA i możliwościach leczenia osób uzależnionych i
ich rodzin
- w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej:
a) utrzymanie i sfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego – łącznie z poradnictwa
skorzystało 15 osób ( cześć osób wymagała częstszych konsultacji)
b) wspieranie Kongresu, Maratonu, Konferencji Trzeźwościowych
- w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla
dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z alkoholizmem i narkomanią
a) prowadzenie wykładów, prelekcji w placówkach szkolnych ( między innymi kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, program „Cukierki”, realizacja bieżących programów
edukacyjnych, spotkania z terapeutą)

46

b) zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży- w 2018 r.
w kolonii w Białym Dunajcu uczestniczyło 23 dzieci - koszt 17.227 zł
c) dofinansowanie zajęć prowadzonych w świetlicy – koszt 26.000 zł
- w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
a) pokrycie kosztów eksploatacji i wyposażenia lokalu Klubu AA ( energia, co, woda, telefon)
b) zakup środków czystości i materiałów,
c) dofinansowanie obozu terapeutycznego dla klubu AA.

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2016-2020 przyjętego uchwałą Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z
dnia 17 grudnia 2015r.
a) organizowanie i prowadzenie w szkołach działań edukacyjnych
- realizacja programu „Spójrz inaczej”- programem objęto 56 uczniów

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20162018 przyjętego uchwałą Nr IX106/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 lutego
2016r.
- w zakresie przywrócenia

rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
a) objęcie rodzin wsparciem asystenta rodziny- w 2018 roku z pomocy asystenta rodziny
skorzystało 9 rodzin, w których łącznie przebywało 34 dzieci
16 października 2018r. została zawarta umowa PS-VIII.9421.84.9.45.2018.M.MAC. Ośno
Lubuskie o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w ramach
resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.”
Dotacja celowa w wysokości 17.101,00 zł została wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów
zatrudnienia asystenta rodziny.
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b) prowadzona była praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczowychowawcze,
c) wyrównywano szanse edukacyjne dzieci i młodzieży poprzez :
-wypłatę stypendiów socjalnych dla od stycznia do czerwca 2018 przyznana została pomoc dla 100
dzieci od września do grudnia 2018 dla 73 dzieci-łącznie wydatkowano kwotę 162.374 zł
- wypłatę „świadczenia dobry start”
- w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych rodzin
a) dofinansowano dzieciom dożywianie w szkole,
b) wypłacono świadczenia w formie:
- zasiłków z pomocy społecznej,
- wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wypłat świadczeń rodzinnych
- wypłat świadczenia wychowawczego.
Realizacja zadań wynikających z „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ośno Lubuskie na lata 2017-2020”
przyjętego uchwałą Nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23
listopada 2016r.
- realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i dostępności pomocy
a) stosowanie procedury „Niebieska karta”:
w 2018 roku
- wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” w 15 przypadkach
- powołano 15 grup roboczych,
- pomocą grup roboczych objęto 72 osoby w tym 35 kobiet, 33 mężczyzn oraz 4 dzieci,
- sporządzono 9 formularzy „Niebieskich kart C” oraz 7 formularzy „Niebieskich kart D”
- odbyły się 33 posiedzenia grup roboczych
b) wdrażanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.,
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c) dostęp do poradnictwa specjalistycznego

Realizacja zadań wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2020” przyjętej uchwałą NrXXXIV/268/2014 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 września 2014r.
Cele i zadania wynikające ze Strategii wpisane zostały w poszczególnych, w/w Programach.
Ponadto podejmowane były działania mające na celu:
1) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez:
a)

tworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
- rozwój usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez

działalność

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim – ze wsparcia skorzystało
łącznie 24 osoby
- rozwój usług opiekuńczych - w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 3 opiekunki,
które pomocą objęły 25 osób

5. GOSPODAROWANIE

NIERUCHOMOŚCIAMI

GMINNYMI
Prowadzona przez Gminę Ośno Lubuskie polityka nabywania i zbywania nieruchomości
wchodzących w skład zasobu, odbywa się zgodnie z interesem Gminy na podstawie przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2018
r. poz. 2204 ze zm. ), podjętej uchwały nr XXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony oraz zwierania kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość (zmienionej uchwałą nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17
czerwca 2015 r.) oraz uchwały nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca
2015 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
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Zasób gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 640,8689 ha o wartości
księgowej 7 702 747,50 zł.
Gmina Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonała następującego
obrotu nieruchomościami:
1. Zbycie nieruchomości gruntowych:
Zasób gminnych nieruchomości w roku 2018 uległ zmniejszeniu o powierzchnię 2,2190 ha
a łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym nieruchomości
wyniosła 682 080,00 zł.
1.

991/13

2.

1044

3.

992/15

4.

604/3

5.

288/4

6.

175/12

7.

159/8

8.

545/3

9.

992/12

10.

1005/5

11.

401/3

12.

992/11

Ośno

0,1160

997,60 zł

55 550,00 zł

0,1863

1 602,00 zł

87 870,00 zł

0,1243

1 069,00 zł

58 580,00 zł

0,0896

994,00 zł

28 000,00 zł

0,3153

3 500,00 zł

98 980,00 zł

Smogóry

0,1625

601,25 zł

19 200,00 zł

Radachów

0,0429

86,00 zł

3 600,00 zł

0,0161

178,71 zł

9 090,00 zł

0,1574

1 354,00 zł

57 270,00 zł

0,1404

1 207,44 zł

78 000,00 zł

0,4717

943,40 zł

9 600,00 zł

0,1875

1 612,00 zł

68 180,00 zł

Lubuskie
Ośno
Lubuskie
Ośno
Lubuskie
Ośno
Lubuskie
Ośno
Lubuskie

Ośno
Lubuskie
Ośno
Lubuskie
Ośno
Lubuskie
Radachów
Ośno
Lubuskie
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13.

142/8

14.

560/6

15.

560/5

16.

261/79

Ośno
Lubuskie
Ośno
Lubuskie
Ośno
Lubuskie
Ośno
Lubuskie
SUMA

0,0430

438,60 zł

25 000,00 zł

0,0255

153,00 zł

19 000,00 zł

0,0127

76,20 zł

7 800,00 zł

0,1278

1 290,78 zł

56 360,00 zł

2,2190

16 103,98 zł

682 080,00 zł

Nie dokonano zbycia nieruchomości gruntowych w innych formach, takich jak przekształcenie
użytkowania wieczystego w prawo własności, oddanie w użytkowanie wieczyste czy nieodpłatne
przekazanie.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych:
Do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zasobu
Gminy Ośno Lubuskie zbyto niżej wymienione lokale mieszkalne wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w pawie własności gruntu, z uwzględnieniem
pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom:
1. Lokal nr 1 w budynku przy ul. Krótkiej 5 w Ośnie Lubuskim o wartości 55 200 zł,
2. Lokal nr 3 w budynku nr 17 w Połęcku o wartości 22 800 zł,
3. Lokal nr 4 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Ośnie Lubuskim o wartości 77 980 zł,
4. Lokal nr 1 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Ośnie Lubuskim o wartości 87 440 zł,
5. Pomieszczenia w budynku nr 17 w Połęcku o wartości 8 870 zł.

Łączna wartość zbytych lokali wyniosła 252 290 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
oraz zwierania kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, od
ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom udzielono bonifikaty w wysokości 95 %, tj. 231
249 zł, a łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali wyniosła 21 041 zł.
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3. Nabycie nieruchomości:
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Gmina Ośno Lubuskie nabyła n/w
nieruchomości o łącznej powierzchni 3,3159 ha i wartości 99 460 zł:
L.p.

1.

Nr
działki
430/1

Położenie

Powierzchnia
(w ha)

Radachów

0,6406

Górzyca

1,2160

66/22
2.

udział
90/450

Podstawa nabycia
umowa zamiany AN Rep. A
nr 5763/2018
umowa sprzedaży AN Rep.
A. nr 5062/2018
Decyzja

3.

351

Ośno Lubuskie

0,0910

Wartość

Lubuskiego

9 460,00 zł

90 000,00 zł

Wojewody
nr

GN-

I.7532.205.2017.Jzió z dnia

-

11.12.2017 r.
Decyzja
4.

428

Ośno Lubuskie

0,0905

Lubuskiego

Wojewody
nr

GN-

I.7532.205.2017.Jzió z dnia

-

11.12.2017 r.
Decyzja
5.

446

Ośno Lubuskie

0,1321

Lubuskiego

Wojewody
nr

GN-

I.7532.205.2017.Jzió z dnia

-

11.12.2017 r.
Decyzja
6.

472

Ośno Lubuskie

0,2981

Lubuskiego

Wojewody
nr

GN-

I.7532.205.2017.Jzió z dnia

-

11.12.2017 r.
Decyzja
7.

614

Ośno Lubuskie

0,2747

Lubuskiego

Wojewody
nr

GN-

I.7532.205.2017.Jzió z dnia

-

11.12.2017 r.
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Decyzja
8.

766/1

Ośno Lubuskie

0,2854

Lubuskiego

Wojewody
nr

GN-

I.7532.205.2017.Jzió z dnia

-

11.12.2017 r.
Decyzja
9.

812

Ośno Lubuskie

0,0419

Lubuskiego

Wojewody
nr

GN-

I.7532.205.2017.Jzió z dnia

-

11.12.2017 r.
Decyzja
10. 814

Ośno Lubuskie

0,0656

Lubuskiego

Wojewody
nr

GN-

I.7532.205.2017.Jzió z dnia

-

11.12.2017 r.

4. Użytkowanie wieczyste, dzierżawa, trwały zarząd.
1. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w roku 2018 nie uległa
zmianie i wynosi obecnie 12,1631 ha. Dochód z tytułu opłat rocznych za użytkowanie
wieczyste gruntów wyniósł 10 748,96 zł brutto.
2. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wg stanu na dzień 31.12.2018 wynosi
136,8437 ha. Dochód z tytułu czynszu dzierżawnego majątku gminnego za rok 2018
wyniósł 150 609,28 zł brutto.
3. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy
w roku 2018 nie uległa zmianie i wynosi 3,1172 ha. Dochód z tytułu trwałego zarządu
majątkiem gminnym za rok 2018 wyniósł 2 437,46 zł brutto.
5. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2014-2020

Uchwała Nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013
rok
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ośno Lubuskie na
lata 2014-2020 przyjęty został Uchwałą Nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z
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dnia 21 listopada 2013r. Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania
gminy Ośno Lubuskie w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem, w tym:
•

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Ośno Lubuskie
spełniających kryteria zawarcia umowy najmu określone odrębną uchwałą,

•

Poprawa warunków zamieszkania najemców mieszkaniowego zasobu gminy Ośno
Lubuskie,

•

Racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Ośno Lubuskie,
1) ZESTAWIENIE LOKALI KOMUNALNYCH

Zbiorcze zestawienie lokali komunalnych (stan na 31.12.2018r.)
TEREN MIASTA
ILOŚĆ

ILOŚĆ

BUDYNKÓW LOKALI

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
LOKALI W M2

Budynki mieszkalne stanowiące 16

79

3 436,25m2

-

-

31

1 406,39m2

-

-

110

4 842,64m2

ILOŚĆ

POWIERZCHNIA

w 100% własność gminy
- w tym budynki socjalne
Budynki

-

wspólnot 19

mieszkaniowych,

których

zarządcą jest Gmina
Budynki

innych

wspólnot -

mieszkaniowych
OGÓŁEM W ZARZADZIE 35
GMINY
TEREN GMINY
ILOŚĆ

BUDYNKÓW LOKALI

UŻYTKOWA
LOKALI W M2

Budynki mieszkalne stanowiące 7

32

1 708,79m2

18

742,87m2

w 100% własność gminy
- w tym budynki socjalne

3

54

Budynki

wspólnot 14

mieszkaniowych,

17

706,38m2

-

-
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2 415,17 m2

ILOŚĆ

POWIERZCHNIA

których

zarządcą jest Gmina
Budynki

innych

wspólnot -

mieszkaniowych
OGÓŁEM W ZARZADZIE 21
GMINY
RAZEM TERENY MIASTA I GMINY
ILOŚĆ

BUDYNKÓW LOKALI

UŻYTKOWA
LOKALI W M2

Budynki mieszkalne stanowiące 23

111

5 145,04 m2

18

742,87m2

48

2 112,77m2

-

-

159

7 257,81m2

w 100% własność gminy
- w tym budynki socjalne
Budynki

3

wspólnot 33

mieszkaniowych,

których

zarządcą jest Gmina
Budynki

innych

wspólnot -

mieszkaniowych
OGÓŁEM W ZARZADZIE 56
GMINY

Na koniec grudnia 2018 roku zasób mieszkaniowy Gminy Ośno Lubuskie liczył 159 lokali
mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 7 257,81m2, z czego:
- w 23 budynkach stanowiących 100% własność gminy zlokalizowanych jest 111 lokali
mieszkalnych,
- w 33 budynkach wspólnot mieszkaniowych, których zarządcą jest gmina – 48 lokali mieszkalnych,
- w 3 budynkach wydzielono 18 lokali socjalnych, które stanowią ok. 11% liczby lokali
komunalnych.

2) Szczegółowy wykaz budynków i lokali komunalnych (stan na 31.12.2018r.)
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TEREN MIASTA
Lp. Adres

Wykaz i wielkość lokali

budynku

Łączna ilość i Opis budynku
powierzchnia
lokali

1.

B. Chrobrego Nr 1 – 47,89 m2 – 1p, k, ł
19

Nr 2 – 53,40 m2 – 3p, k, ł

5 lokali – 288,89 Budynek w całości
m2

własnością gminy –

2

Nr 3 – 43,88 m - 2p, k, ł

5 lokali

2

Nr 4 – 59,07 m – 2p, k, wc
Nr 5 – 84,65 m2 – 3p, k, ł
2.

B. Chrobrego Nr 3 – 27,31 – 1p, k, wc

2 lokale – 65,79 Budynek składa się z

32

m2

Nr 6 – 38,48 – 2p, k, wc

6 lokali:
- 2 lokale gminne
- 4 lokale prywatne

3.

Dolina Leśna Nr 1 – 47,83m2 – 2p, k
2

Nr 2 – 55,84m2 – 2p, k, ł

8 lokali – 465,78 Budynek w całości
m2

własnością gminy –

Nr 3 – 77,71m2 - 3p, k, ł

8 lokali

Nr 4 – 49,53m2 – 2p, k
Nr 5 – 57,15m2 – 3p, k, wc
Nr 6 – 81,99 m2 – 3p,k,ł
Nr 7 – 54,56 m2– 3p,k, ł
Nr 8 – 41,17 m2– 2p,k
4.

Gronowska 6

Nr1 – 29,48m2 – 2p, k, ł

12

Nr2 – 24,46 m2 – 1p,k,wc

308,71 m2

Nr3 – 15,92 m2

lokali

– Budynek w całości
własnością gminy –
12 lokali

Nr4 – 42,31 m2– 2p, k, ł
Nr5 – 13,92 m2– 1p, k, wc
Nr 6 – 35,22 m2– 2p, k, wc
Nr 7 – 16,89 m2 – 1p, k, wc
Nr 8 – 16,65 m2– 1p, k, wc
Nr 9 – 19,34 m2– 1p, k ,wc
Nr 10 – 30,06 m2– 2p, k, ł
Nr 11 – 24,46 m2- 1p, k, ł
Nr 12 suterena – 40,00 m2
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5.

Krótka 5

Nr 3 – 39,86 m2 – 2p, k, wc

1 lokal – 39,86 Budynek składa się z
m2

4 lokali:
- 1 lokale gminne
- 3 lokale prywatne

6.

Kościelna 7

Nr 1 – 21,63 m2– 1p, k, ł

8 lokali – 298,10 Budynek w całości

Nr 2 – 41,71 m2– 1p, k, ł

m2

własnością gminy –

Nr 3 – 40,64 m2– 1p, k, ł

8 lokali

Nr 4 – 40,33 m2– 2p, k, ł
Nr 5 – 43,58 m2– 2p, k, ł
Nr 6 – 39,12 m2– 1p, k, ł
Nr 7 – 38,80 m2– 2p, k, ł
Nr 8 – 32,29 m2– 2p, k, ł
7.

Kościelna 9

Nr 1 – 31,68 m2 – 1p, aneks k., 11
ł
Nr 2 – 29,21 m2 – 1p, aneks k.,

lokali

350,39 m2

– Budynek w całości
własnością gminy 11 lokali

ł
Nr 3 – 31,30 m2 – 1p, aneks k.,
ł
Nr 4 – 31,06 m2 – 1p, aneks k.,
ł
Nr 5 – 34,00 m2 – 1p, aneks k.,
ł
Nr 6 – 37,69 m2 – 1p, aneks k.,
ł
Nr 7 – 31,61 m2 – 1p, aneks k.,
ł
Nr 8 – 29,31 m2 – 1p, aneks k.,
ł
Nr 9 – 30,88 m2 – 1p, aneks k.,
ł
Nr 10 – 33,73 m2 – 1p, aneks
k., ł
Nr 11 – 29,92 m2 – 1p, aneks
k., ł
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8.

Kościelna 20

Nr 1 – 71,50 m2 – 3p, k, ł

1 lokal –

Budynek składa się z

75,50 m2

3 lokali:
- 1 lokale gminne
- 2 lokal prywatny

9.

Kościelna 21

Nr 1 – 76,40 m2 – 4p, k ł

1 lokal –
2

76,40 m

Budynek składa się z
2 lokali:
- 1 gminny
- 1 prywatny

10.

Kościelna 22

Nr 2 – 23,10 m2 – 1p,k, ł

2 lokale – 69,21 Budynek składa się z

Nr 3 – 46,11 m2- 2p, k , wc

m2

4 lokali:
- 2 lokale gminne
- 2 lokale prywatne

11.

Kościelna 23

Nr 2 – 26,62 m2 – 1p, k, wc

3 lokale – 104,58 Budynek składa się z

Nr 3 – 53,90 m2 – 2p, k, ł

m2

Nr 4 – 24,06 m2 – 1p, k, wc

4 lokali:
- 3 lokale gminne
- 1 lokal prywatny

12.

13.

Kolejowa 2

Kopernika 19

Nr 5 – 64,70 m2 – 3p, k, ł

8 lokali – 480,10 Budynek składa się z

Nr 6 – 37,90 m2 – 1p, k, ł

m2

Nr 8 – 99,10 m2 – 3p, k, ł

3 lokale gminne: - 3 lokali gminnych

Nr 2 – 89,20 m2 – 3p, k, wc

8 lokali:

201,7m2

- 5 lokale prywatne

1 lokal –

Budynek składa się z

89,20 m2

2 lokali:
- 1 lokal gminny
- 1 lokal prywatny

14.

Kopernika 21

Nr 1 – 60,06 m2 – 2p, k, ł
2

Nr 2 – 60,06 m – 2p, k, ł

2 lokale – 120,12 Budynek w całości
m2

własnością gminy 2 lokale

15.

Kopernika 23

Nr 3 – 57,13 m2 – 2p, k, ł

1 lokal – 48,22 Budynek składa się z
m2

7 lokali:
- 1 lokal gminny
- 6 lokali prywatnych
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16.

11 Listopada Nr 4 – 22,84 m2 – 1p, k , ł

1 lokal –

Budynek składa się z

19

22,84 m2

4 lokali:
- 1 lokal gminny
- 3 lokale prywatne

17.

1 Maja 1

Nr 2 – 29,83 m2 – 2p, k, wc

2 lokali – 54,43 Budynek składa się z

Nr 4 – 24,60 m – 1p, k

m2

4 lokali:
- 2 lokale gminne
- 2 lokale prywatne

18.

1 Maja 17

Nr 1 – 40,44 m2 – 1p, k

1

lokal

40,44m2

– Budynek składa się z
4 lokali:
- 1 lokale gminne
- 3 lokale prywatne

19.

3 Maja 5/1

65,80 m2 -3p, k, ł

1 lokal –

Budynek w całości

65,80 m2

własnością gminy 1 lokal

20.

3 Maja 6

67,60 m2 - 4p, k, ł, wc

1 lokal –

Budynek w całości

2

własnością gminy -

67,60 m

1 lokal
21.

Mickiewicza 3

Nr 2 – 44,08 m2 – 2p, k

2 lokale – 70,11 Budynek składa się z

Nr 3 – 26,03 m2 – 1p, k

m2

4 lokali:
- 2 lokale gminne
- 2 lokale prywatne

22.

Plac Wolności Nr 1 – 68,91 m 2 – 3p, k, ł
2

Nr 2 – 51,30 m2 – 2p, k

2 lokale – 120,21 Budynek w całości
m2

własnością gminy 2 lokale

23.

Plac Wolności Nr 4 - 14,79 m2 – 1p
3

Nr 6 - 18,33 m2– 1p

2 lokale – 33,12 Budynek składa się z
m2

7 lokali:
- 2 lokal gminny
- 5 lokale prywatne
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24.

Plac Wolności Nr 5 – 63,71 m2– 2p, k, ł
4

Nr 6 – 44,22 m2– 2p, k, ł

2 lokale -107,93 Budynek składa się z
m2

7 lokali:
- 2 lokale gminne
- 5 lokali prywatnych

25.

Plac Wolności Nr 1 – 43,12 – 4p, k

4 lokale -185,92 Budynek w całości

5

m2

Nr 2 – 53,79 – 2p, k
Nr 3 – 44,41 – 2p, k

własnością gminy 4 lokale

Nr 4 – 44,60
26.

Radachowska

Nr 3 – 40,50 m2 – 2p, k, ł, wc 1 lokal –
40,50 m2

5

Budynek składa się z
4 lokali:
- 1 lokal gminny
- 3 lokale prywatne

27.

Różana 3

72,41 m2 – 3p, k, ł

1 lokal –

Budynek w całości

72,41 m2

własnością gminy 1 lokal

28.

Słowackiego 1 Nr 2 – 61,80 – 2p, k ,ł
Nr 4 – 77,11 – 4p, k, ł

2 lokale – 138,91 Budynek składa się z
m2

4 lokali:
- 2 lokale gminne
- 3 lokale prywatne

29.

Słowackiego 2 Nr 4 – 52,80 m2 – 2p, k, ł

1 lokale- 52,80 Budynek składa się z
m2

5 lokali:
- 1 lokal gminny
- 4 lokale prywatne

30.

Słowackiego

71,79 m2 – 3p, k, wc

14

1 lokal –

Budynek w całości

71,79 m2

własnością gminy –
1 lokal

31.

Słubicka 5

Nr 1 – 38,02 m2 – 2p, k ,ł

5 lokali – 211,85 Budynek w całości

Nr 2 – 32,82 m2 – 2p, k, ł

m2

Nr 3 – 39,38 m 2 –2p, k, ł

własnością gminy –
5 lokali

Nr 4 – 61,14 m2 – 2p, k, ł
Nr 5 – 40,49 m2 – 2p, k, ł
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32.

Słubicka 7

Nr 1 – 59,86 m2 – 2p, k

7 lokali – 350,38 Budynek w całości

Nr 2 – 59,33 m2 – 2p, k, ł

m2

Nr 3 – 82,45 m2 – 3p ,k, ł

własnością gminy –
7 lokali

Nr 4 – 42,61 m2 – 2p, k, ł
Nr 5 – 26,28 m2 – 1p, k
Nr 6 – 52,53 m2 – 2p, k, ł
Nr 7 – 27,32 m2 – 1p, k, ł
33.

Słubicka 14

Nr 2 – 33,24 m2 – 2p, k, ł
2

Nr 4 – 41,61 m – 2p, k

2 lokale – 74,85 Budynek składa się z
m2

4 lokali:
- 2 lokale gminne
- 2 lokal prywatny

34.

Słubicka 19

Nr 1 – 50,52 m2 – 2p, k ,ł

5 lokali – 253,12 Budynek w całości

Nr 2 – 63,00 m2 – 2p, k, ł

m2

Nr 3 – 74,45 m2 – 3p, k, ł

własnością gminy –
5 lokali

Nr 4 – 29,45 m2 – 1p, k, ł
Nr 5 – 35,7 m2 – 1p, k
35.

Sulęcińska 6

Nr 1 – 51,47 m2 – 2p, k

6 lokali – 205,18 Budynek w całości

Nr 2 – 48,54 m2 – 2p, k, wc

m2

2

Nr 3 – 26,56 m – 1p, k

własnością gminy –
6 lokali

Nr 4 – 38,91 m2 – 2p, k
Nr 5 – 17,20 m2 – 1p
Nr 6 – 22,50 m2 – 1p, k
TEREN GMINY
1.

Smogóry 46

Nr 1 – 57,81 m2

5 lokali –

Budynek

Nr 2 – 44,06 m2

375,84 m2

całości

w

Nr 3 – 88,89 m2

własnością

Nr 4 – 102,51 m2

gminy – 5 lokali

Nr 5 – 82,57 m2
2.

Smogóry 54

Nr 1 – 60,29 m2

5 lokali –

Budynek

Nr 2 – 38,38 m2

287,28 m2

całości

w

Nr 3 – 71,20 m2 – 3p, k, ł
61

3

Smogóry

Nr 4 – 45,40 m2 – 2p, k, ł

własnością

Nr 5 – 72,01 m2

gminy – 5 lokali

Nr 1 -28m2 – p, ł, k

1 lokal – 28m2

Nr 1 – 58,19 m2

6 lokali – 279,54 m2
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4.

Smogóry 60

Budynek

w

2

całości

2

Nr 3 – 48,00 m

własnością

Nr 4 – 43,88 m2

gminy – 6 lokali

Nr 2 – 35,48 m

Nr 5 – 46,85 m2
Nr 6 – 47,14 m2
5.

Smogóry 61

Nr 1 – 36,65 m2

6 lokali – 205,70 m2

Budynek

w

Nr 2 – 36,58 m2

całości

Nr 3 – 35,87 m2

własnością

Nr 4 – 36,15 m2

gminy – 6 lokali

Nr 5 – 36,65 m2
Nr 6 – 23,80 m2
6.

Smogóry 62

Nr 1 – 32,58 m2

6 lokali – 257,63 m2

2

Budynek

w

Nr 2 – 37,85 m

całości

Nr 3 – 36,65 m2

własnością

Nr 4 – 36,38 m2

gminy – 6 lokali

Nr 5 – 61,53 m2
Nr 6 – 52,64 m2

7.

Smogóry 65

Nr 1 – 84,05 m2 – 3p, k, ł 3 lokale – 227,80 m2

Budynek

Nr 2 – 63,54 m2– 3p, k

całości

Nr 3 – 80,21 m2– 2p, k, ł

własnością

w

gminy – 3 lokale

8.

Smogóry 75

54,60 m2

1 lokal – 54,60 m2

Budynek

nie

spełnia

62

warunków lokalu
mieszkalnego
9.

Radachów 38 Nr 3 – 64,95 m2 – 2p, k, ł 2 lokale – 129,75 m2
Nr 2 – 64,80 m2 - 2p, k, ł

A

Budynek składa
się z 7 lokali:

38

- 2 lokale gminne

B

-

5

lokali

prywatnych
10.

Radachów 62

Nr 8 – 37,40 m2 – 2p, k

1 lokal – 37,40 m2

Budynek składa
się z 8 lokali:
- 1 lokal gminny
-

7

lokali

prywatnych
11.

Trześniów 1B

Nr 2 – 37,50 m2

1 lokal –

Budynek

37,50 m2

rodzinny:

18

- 1 lokal gminny
-

17

lokali

prywatnych
12.

Trześniów 3

Nr 2 – 29,79 m2

2 lokale – 66,49 m2

2

Nr 5 – 36,70 m – 2p, k, ł

Budynek składa
się z 8 lokali:
- 2 lokale gminne
-

6

lokali

prywatnych
13.

Trześniów 4

Nr 1 – 55,00 m2 – 2p, k, ł 1 lokal –
55,00 m2

Budynek składa
się z 2 lokali:
- 1 lokal gminny
-

1

lokal

prywatny
14.

Lipienica 3

Nr 2 – 54,00 m2 – 2p, k, ł 1 lokal –
54,00 m2

Budynek składa
się z 2 lokali:
- 1 lokal gminny
-

1

lokal

prywatny
15.

Lipienica 6

Nr 6 – 21,71 m2 – 2 p

1 lokal – 21,71

Budynek składa
się z 7 lokali:
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- 1 lokal gminny
-

6

lokali

prywatnych
16.

Podośno 6

Nr 3 – 25,50 m2 – 1p, k, ł 1 lokal –

Budynek składa

25,50 m2

się z 6 lokali:
- 1 lokal gminny
-

5

lokali

prywatnych
17.

Połęcko 54

Nr 3 – 30,30 m2

1 lokal –

Budynek składa

30,30 m2

się z 6 lokali:
- 1 lokal gminny
-

5

lokali

prywatnych
18.

Grabno 6

75,00 m2 – 3p, k, ł

1 lokal –

Budynek

75,00 m2

całości

w

własnością
gminy – 1 lokal
19.

Grabno 29

Nr 3 – 35,95 m 2

1 lokal –
35,95 m

Budynek składa
2

się z 4 lokali:
- 1 lokal gminny
-

3

lokale

prywatne
20.

Sienno 23

Nr 1 – 55,00 m2 – 2p, k, ł 1 lokal –
55,00 m2

Budynek składa
się z 4 lokali:
- 1 lokal gminny
-

3

lokale

prywatne
21.

Lubień 14

Nr 3 – 36,10 m2

1 lokal –

Budynek składa

36,10 m2

się z 4 lokali:
- 1 lokal gminny
-

3

lokale

prywatne
22.

Lubień 15

Nr 3 – 43,00 m2 – 2p, k
Nr 5 – 50,68 m2 – 2p, k, ł

2 lokale – 93,68 m2

Budynek składa
się z 5 lokali:
64

- 2 lokale gminne
-

3

lokale

prywatne

3) ZAGĘSZCZENIE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH
W 159 lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy wg. zameldowania zamieszkuje 491
osób, co stanowi średnią ilość osób na 1 lokal komunalny – 3,08.
Zagęszczenie w budynkach komunalnych (stan na 31.12.2018)
MIASTO

TEREN

OGÓŁEM

WIEJSKI
Liczba mieszkań

110

Powierzchnia użytkowa mieszkań (m2)

4 842,64m2 2 415,17m2 7 257,81m2

Ilość mieszkańców ogółem (wg. zameldowania)

336

155

491

Średnia ilość osób na 1 mieszkanie

3,05

3,16

3,08

15,58m2

14,78m2

Średnia powierzchnia użytkowa lokalu przypadająca na 14,41m2

49

159

1 mieszkańca

4) POTRZEBY MIESZKANIOWE

Liczba wnioskodawców ubiegających się o lokal mieszkalny (wg. list osób oczekujących na
lokal na 2018 rok)

Liczba

rodzin

/

wniosków
Osoby oczekujące na lokal komunalny

10

Osoby oczekujące na lokal socjalny

20

Osoby oczekujące na lokal zamienny

9

OGÓŁEM

39

Potrzeby Gminy w zakresie mieszkań komunalnych wg. listy osób oczekujących na lokal na 2018
rok szacuje się na ok. 39 rodzin. W porównaniu do 2017 roku liczba ta wzrosła o 3 rodziny (w 2017
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roku liczba rodzin oczekujących na lokal komunalny wynosiła 9, na lokal socjalny: 21, natomiast
na zamianę zajmowanego lokalu: 6).

5) Przydziały na lokal komunalny i zamiany lokali w 2018 roku

Liczba

przydziałów

na

lokal Liczba przydziałów na lokal zamienny

komunalny
2017

4

2

2018

1

2

6) SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

Planowana sprzedaż lokali w 2018 roku zgodnie z prognozą Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ośno Lubuskie miała wynosić 9 lokali.
W 2018 roku sprzedano ogółem 4 lokale:
- Ośno Lubuskie, ul. Krótka 5/1
- Ośno Lubuskie, ul. Kolejowa 2/4
- Ośno Lubuskie, ul. Słowackiego 2/1
- Połęcko 17/3, o łącznej wartości 12 171,00zł.
W porównaniu do 2017 roku prognozowano sprzedaż 8 lokali komunalnych, ostatecznie
sprzedano 7 mieszkań w wysokości 59 964,00zł.
Prognoza sporządzona została w 2013 roku na podstawie danych dotyczących wielkości sprzedaży
z lat poprzednich oraz uwzględniając systematyczny wzrost poziomu życia mieszkańców gminy i
ilość zasobu mieszkaniowego przeznaczonego do sprzedaży.

6. REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W budżecie na rok 2018 przeznaczono 85 056,98zł na prac remontowe i modernizacyjne przy
mieszkaniowym zasobie gminy Ośno Lubuskie. Wykonano następujące prace:
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- wymiana pokrycia dachowego/remont dachu – ul. 11 Listopada 10, Słubicka 19, Plac
Wolności 2, 1 Maja, Plac Wolności 4, Mickiewicza 3, Dolina Leśna 2, Wodociągowa, Lubień 15,
Kolejowa 2, Lipienica 6, Plac Wolności 5, Smogóry 54 – o łącznej kwocie 29 279,42zł,
- prace remontowe ul. Krótka 5/3 w wysokości 22 142,44zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w wysokości 1040zł,
- wymiana/naprawa pieców i przewodów kominowych, m.in. ul. Krótka 5, Smogóry 62 w
wysokości 16 200,82zł
- dokumentacje projektowe : 2 706zł,
- inne (wymiana stolarki drzwiowej, rynny i rury spustowe, itp.) : 13 688,30zł.

II.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

W 2018 r. Rada Miejska obradowała na 7 sesjach, na których podjęto łącznie 65 uchwał, których
wykonanie powierzono Burmistrzowi. Wykaz podjętych uchwał wyspecyfikowano w poniższej
tabeli.
L.p.
1.

Numer

Data

Przedstawienie uchwały (treść)

uchwały

podjęcia

Postanowienie w sprawie

XXII/221/2018

30.01.2018r.

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej
pn."Program

szczepień

profilaktycznych

przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno
Lubuskie w wieku 65 lat i więcej"
2.

XXII/222/2018

30.01.2018r.

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie
wykonania

"Dokumentacji

projektowej

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie
budowy ciągu pieszego w m.Ośno Lubuskie ul.
Radachowska (w obrębie m.Kochań)"w 2018 r.etap II
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3.

XXII/223/2018

30.01.2018r.

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie
wykonania

zadania

"Rozbudowa

drogi

wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu
pieszego w m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w
obrębie m.Kochań)" w 2018 r.
4.

XXII/224/2018

30.01.2018r.

w sprawie przystąpienia do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Miejskiego
Obszaru Przemysłowego

5.

XXII/225/2018

30.01.2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

6.

XXII/226/2018

30.01.2018r.

w

sprawie

finansowych

przyjęcia

dotacji

pozostających

ze
w

środków
dyspozycji

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
7.

XXII/227/2018

30.01.2018r.

w

sprawie

finansowych

przyjęcia

dotacji

pozostających

ze
w

środków
dyspozycji

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
8.

XXII/228/2018

30.01.2018r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków
finansowych

pozostających

w

dyspozycji

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
9.

XXIII/229/2018 29.03.2018r.

10. XXIII/230/2018 29.03.2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

11. XXIII/231/2018 29.03.2018r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2019 r.

12. XXIII/232/2018 29.03.2018r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno
Lubuskie w 2018 roku
13. XXIII/233/2018 29.03.2018r.

w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
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numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym
14. XXIII/234/2018 29.03.2018r.

w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych

15. XXIII/235/2018 29.03.2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/203/2017 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada
2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy
Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok

16. XXIII/236/2018 29.03.2018r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim nr XXI/214/2017 z dnia 28.12.2017 r.
w

sprawie

Profilaktyki

przyjęcia
i

Gminnego

Rozwiązywania

Programu
Problemów

Alkoholowych na 2018 ROK
17. XXIII/237/2018 29.03.2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/167/2017
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca
2017

r.

w

sprawie

wyznaczenia

obszaru

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta
i Gminy Ośno Lubuskie
18. XXIII/238/2018 29.03.2018r.

w

sprawie

przyjęcia

Gminnego

Programu

Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 20172023
19. XXIII/239/2018 29.03.2018r.

w

sprawie

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno
Lubuskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ośnie Lubuskim nr XXVII/226/2014 z dnia 30
stycznia 2014 r.
20. XXIII/240/2018 29.03.2018r.

w

sprawie

zmiany

zagospodarowania

miejscowego

przestrzennego

planu
obszaru
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położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic:
Kościuszki, Okrzei i Jeziornej, zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim nr
XXVIII/190/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
21. XXIII/241/2018 29.03.2018r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Ośno Lubuskie

22. XXIV/242/2018 27.06.2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów,
gmina Ośno Lubuskie

23. XXIV/243/2018 27.06.2018r.

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego w gminie Ośno
Lubuskie w miejscowości Trześniów
24. XXIV/244/2018 27.06.2018r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie
Lubuskim przy jeziorze Reczynek

25. XXIV/245/2018 27.06.2018r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie
Lubuskim

w

rejonie

ulic:

Konwaliowej

i

Kościuszki
26. XXIV/246/2018 27.06.2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/20111 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września
2011 r. w sprawie trybu powoływania i
odwoływania
Interdyscyplinarnego

członków
oraz

Zespołu
szczegółowych

warunków jego funkcjonowania
27. XXIV/247/2018 27.06.2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005
r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów
sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia schronisku dla osób bezdomnych, w tym

70

schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi
28. XXIV/248/2018 27.06.2018r.

w

sprawie

ustalenia

szczegółowych

zasad

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia -schronisku dla osób bezdomnych, w tym
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi
29. XXIV/249/2018 27.06.2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

30. XXIV/250/2018 27.06.2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Ośno Lubuskie

31. XXIV/251/2018 27.06.2018r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace
konserwatorskie,

restauratorskie

lub

roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków
32. XXIV/252/2018 27.06.2018r.

w

sprawie

rozpatrzenia

sprawozdania

i

finansowego

zatwierdzenia
wraz

ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ośno
Lubuskie za 2017 r.
33. XXIV/253/2018 27.06.2018r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna
Lubuskiego

34. XXIV/255/2018 27.06.2018r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych
przez

właścicieli

opróżniania

nieruchomości

zbiorników

za

usługi

bezodpływowych

i

transportu nieczystości ciekłych
35. XXIV/256/2018 27.06.2018r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr
XXII/223/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w
sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie
wykonania

zadania

"Rozbudowa

drogi

wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu
pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska (w
obrębie m. Kochań)" w 2018 r.

71

36. XXIV/257/2018 27.06.2018r.

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi Słubickiemu na realizację zadania pn.
"Przebudowa

drogi

powiatowej

nr

1257F

Smogóry-Boczów od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 137 do drogi krajowej nr 92 na
odcinku 1370 mb w km od 2+430 do km 3+800"
37. XXIV/258/2018 27.06.2018r.

w sprawie uchwały nr XII/129/2016 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie zakazu
używania jednostek pływających z silnikami
spalinowymi na obszarze wodnym na terenie
gminy Ośno Lubuskie

38. XXIV/259/2018 27.06.2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2009
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30
kwietnia

2009

wynagradzania

r.

w

sprawie

i

przyznawania

regulaminu
dodatku

mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Ośno Lubuskie
39. XXIV/260/2018 27.06.2018r.

w sprawie skargi mieszkańca na działalność
Burmistrza Ośna Lubuskiego

40. XXV/261/2018

27.09.2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

41. XXV/262/2018

27.09.2018r.

w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji
miasta

Ośna

Lubuskiego

Specjalnej

Strefy

Rewitalizacji
42. XXV/263/2018

27.09.2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6
listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno
Lubuskie

43. I/1/2018

21.11.2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim
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44. I/2/2018

21.11.2018r

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim

45. II/3/2018

29.11.2018r

w sprawie powołania komisji stałych Rady
Miejskiej

46. II/4/2018

29.11.2018r

w sprawie powołania komisji mieszkaniowej

47. II/5/2018

29.11.2018r

w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy
Ośno Lubuskie w Zgromadzeniu Celowego
Związku Gmin CZG-12

48. II/6/2018

29.11.2018r

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok

49. II/7/2018

29.11.2018r

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość

50. II/8/2018

29.11.2018r

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady
miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005
r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów

51. II/9/2018

29.11.2018r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

52. II/10/2018

29.11.2018r

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości

53. II/11/2018

29.11.2018r

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od środków transportowych

54. II/12/2018

29.11.2018r

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Ośna
Lubuskiego oraz upoważnienia do wykonywania
czynności z zakresu prawa pracy

55. II/13/2018

29.11.2018r

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia
inicjatyw

obywatelskich,

zasad

tworzenia

komitetów, promocji oraz wymogów formalnych
jakimi muszą odpowiadać składane projekty
56. III/14/2018

20.12.2018r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywienia „Pomoc gminy
w zakresie dożywienia” na lata 2019-2023.
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57. III/15/2018

20.12.2018r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego
społecznej

do

przez

korzystania
osoby

z

objęte

pomocy
rządowym

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
58. III/16/2018

20.12.2018r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ośno Lubuskie

59. III/17/2018

20.12.2018r.

w

sprawie

określenia

komunikacyjnych,

których

przystanków
właścicielem

lub

zarządzającym jest Gmina Ośno Lubuskie oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków
60. III/18/2018

20.12.2018r.

w

sprawie

Profilaktyki

przyjęcia
i

Gminnego

Rozwiązywania

Programu
Problemów

Alkoholowych na 2019 rok
61. III/19/2018

20.12.2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018r.

62. III/20/2018

20.12.2018r.

W sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy
Ośno Lubuskie na 2019rok

63. III/21/2018

20.12.2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 20192031

64. III/22/2018

20.12.2018r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Ośnie Lubuskim na 2019r.

65. III/23/2018

20.12.2018r.

W sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29
listopada 2018r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy
organizacjami

Gminy

Ośno

pozarządowymi

Lubuskie
i

z

innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok

Do końca 2018 r. nie zakończono procedury planistycznej związanej z uchwałą XXII/224/2018/
Pozostałe uchwały zostały wykonane.
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III. BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet obywatelski 2018 roku to 2 edycja przyjętego rozwiązania w gminie. W odpowiedzi na
ogłoszenie wpłynęło łącznie 11 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę formalno
- merytoryczną i zostały skierowane do konsultacji z mieszkańcami. W konsultacjach wzięło udział
2013 osób.
Wynik konsultacji prezentuje poniższa tabela.
Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów

Duże projekty
1.

Obiekt sportowo rekreacyjny w Siennie

810

2.

Plac zabaw dla Samorządowego Przedszkola Publicznego 613
w Ośnie Lubuskim

3.

Znam języki obce - bezpłatny kurs języka niemieckiego i 276
angielskiego dla dorosłych

4.

Reaktywacja siłowni miejskiej w Ośnie Lubuskim

56

5.

Budowa kortu tenisowego na stadionie miejskim

48

Małe projekty
6.

I etap zagospodarowania działki nr 268/7 obręb 615
Smogóry na plac rekreacyjno-sportowy

7.

Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego 438
dla OSP Ośno Lubuskie

8.

Park biesiadno-piknikowy w Gronowie

368

9.

Doposażenie Miejskiego Domu Kultury w sprzęt 176
potrzebny do prowadzenia imprez dla mieszkańców
Ośna Lub. i gminy Ośno Lubuskie

10.

Remont

świetlicy

wiejskiej

–

kuchnia,

łazienka, 140

pomieszczenie gospodarcze - Świniary
11.

Siłownia plenerowa pod chmurką znajdująca się na 48
stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim
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Do realizacji trafiły opisane poniżej projekty – 1 z listy dużych i 5 małych projektów.
Obiekt sportowo rekreacyjny w Siennie
Projekt obejmował wykonanie prac na boisku w Siennie. W jego ramach przeprowadzono prace
ziemne polegając na wyrównaniu boiska przez nawiezieniu ziemi oraz posianie trawy.
Przygotowana płyta boiska została ogrodzona płotem oraz wyposażona w piłkochwyt za bramką
piłkarską. Na terenie przylegającym wybudowano dwie wiaty o wymiarach 6x3m oraz postawiono
skrzynkę elektryczną. Do pielęgnacji całego obiektu zakupiono traktor ogrodowy do wykaszania
trawy.
Całkowity koszt projektu wyniósł: 99 280,58 zł (szacunkowo 94 500,00 zł)
Park biesiadno-piknikowy w Gronowie
Projekt obejmował wybudowanie wiaty o wymiarach 9x4,5m przy świetlicy wiejskiej do celów
rekreacyjnych. W otoczeniu wiaty przeprowadzono rewitalizacja zieleni.
Całkowity koszt projektu wyniósł: 31 335,49 zł (szacunkowo 36 700,00 zł)

Remont świetlicy wiejskiej – kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze
Projekt obejmował remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świniarach – kuchni, łazienki oraz
pomieszczenia gospodarczego. W jego ramach odnowione zostały ściany i podłogi, wymieniono
drzwi oraz wyposażono je w sprzęt niezbędny do ich poprawnego funkcjonowania.
Całkowity koszt projektu wyniósł: 45 523,41 zł (szacunkowo 40 000,00 zł)

Doposażenie Miejskiego Domu Kultury w sprzęt potrzebny do prowadzenia imprez dla
mieszkańców Ośna Lub. I Gminy Ośno Lubuskie
Projekt obejmował zakup sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów
festynowych, stołów i ław oraz termosu do prowadzenia wydarzeń plenerowych.
Całkowity koszt projektu wyniósł: 67 296,98 zł (szacunkowo 45 955,00 zł)

Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Ośno Lubuskie
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Projekt obejmował zakup specjalistycznych narzędzi do ratownictwa technicznego – usuwania
skutków wypadków drogowych lub katastrof budowlanych. W jako ramach OSP w Ośnie
Lubuskim została wyposażona w pompę hydrauliczną oraz węże hydrauliczne firmy Holmatro.
Całkowity koszt projektu wyniósł: 15 777,21 zł (szacunkowo 45 000,00 zł)

I etap zagospodarowania działki nr 268/7 obręb Smogóry na plac rekreacyjno-sportowy
Projekt obejmował zagospodarowanie nieużywanej działki na plac rekreacyjny. W jago ramach
przeprowadzono roboty ziemne, położony został trawnik.
Całkowity koszt projektu wyniósł: 28 610,00 zł (szacunkowo 49 500,00 zł)

Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt pn Plac zabaw dla Samorządowego Przedszkola Publicznego w
Ośnie Lubuskim zdobył bardzo dużą liczbę głosów zdecydowano, że z budżetu gminy zostanie
również sfinansowane doposażenie tego placu zabaw.
W drugiej połowie roku 2018

uruchomiona została 3 edycja budżetu obywatelskiego. W

odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło łącznie 13 wniosków. 11 z nich przeszło pozytywną ocenę
formalno - merytoryczną i zostały skierowane do konsultacji z mieszkańcami. W konsultacjach
wzięło udział 2091 osób.
Wynik konsultacji prezentuje poniższa tabela. Pogrubioną czcionką zaznaczono projekty wybrane
do realizacji na rok 2019.
Lp.

Nazwa projektu

Wartość projektu

Liczba głosów

89 774.50 zł
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Duże projekty
1.

Remont

świetlicy

wiejskiej

w

Smogórach
2.

Poprawa

infrastruktury

na

Stadionie 99 446.00 zł

528

Miejskim w Ośnie Lubuskim - oświetlenie
bieżni

oraz

system

automatycznego

nawadniania głównej płyty boiska
3.

Remont

i

wyposażenie

zaplecza 100 000.00 zł

447

kuchennego Domu Widowiskowego

77

4.

Wiaty, ławki, stoły - boisko Radachów 71 592.80 zł

414

Małe projekty
5.

Zagospodarowanie

terenu

boiska 49 900.00

496

sportowego w Połęcku
6.

Zakup

sprzętu

do

ratownictwa 47 347.00 zł

405

wodnego i lodowego
7.

Integracja

mieszkańców

Lubienia 49 570.90 zł

382

Doposażenie świetlicy wiejskiej w 25 700.00 zł

255

poprzez edukację i rekreację
8.

Gronowie
9.

Modernizacja

255
siłowni

Miejskiego 49 216.06 zł

203

Domu Kultury w Ośnie Lubuskim
(do realizacji w części)
10.

Uczeń programista" - doposażenie Szkoły 45 597.00 zł

153

Podstawowej w Ośnie Lubuskim w sprzęt
multimedialny
11.

Utworzenie dodatkowo dwóch łazienek w 44 500.00 zł

128

korytarzu na Sali wiejskiej w Świniarach,
odnowienie korytarza. Zakup stołów,
krzeseł oraz namiotów.
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