RAPORT
O STANIE GMINY
OŚNO LUBUSKIE
W ROKU 2019

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 2019.

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 2019

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 2019 r. :

I. 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. Kontynuacja prac związanych z realizacją porozumienia Lubuskiej Unii
Światłowodowej.
5. Kontynuacja współdziałania z KSSSE.

Cel szczegółowy: I.2. ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Ośnie Lubuskim – Convallaria 2019
W ramach festiwalu odbyło się pięć koncertów, organizowane od maja do września, trzy koncerty
odbyły się w Kościele pw.św.Jakuba Apostoła w Ośnie, dwa w Sali Rajców ratusza miejskiego.
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Festiwal organizowany wspólnie z partnerem z Eichwalde. W repertuarze znalazły się m.in. przeboje
z Broadway’u, gala operowa z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki czy koncert muzyki
francuskiej. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w ramach tzw. Funduszu małych projektów. Kost całkowity
to kwota: ok 19 tys.z, kwota dofinansowania: ponad 15 tys.zł.
Współpraca z partnerską gminą Eichwalde.
Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych – między innymi: Dzień strażaka, ,
Dni Ośna, Dożynki Gminne, , wigilia miejska.

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

Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Strumykowej, 3 Maja
Od sierpnia do grudnia 2019 r. trwały roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania ulic
Kościuszki, Strumykowej i 3 Maja w Ośnie Lubuskim. Gmina Ośno Lubuskie zrealizowała zadanie
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, o które wnioskowała w
2018 roku. Zadanie stanowi niejako II etap rozpoczętej w 2018 roku inwestycji przy ul. Jeziornej. W
ramach zadania zostały wykonane nowe nawierzchnie jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, ciągów
pieszych a także zostało wykonane wyniesione przejście dla pieszych przy przedszkolu wraz z
montażem aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych. Częściowo została także przebudowana
kanalizacja deszczowa.
Zadanie wykonała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo
Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego. Wartość zadania zamknęła się w kwocie
1 mln 640 tys. zł. Pozyskana na realizację zadania dotacja wynosi blisko 774 tys. zł. Pozostałe koszty
zadania zostały pokryte z budżetu gminy.

Wykonanie poboczy jezdni na ul. Ogrodowej
Na przełomie kwietnia i maja 2019 r. ( p.o. z 14.05.) zrealizowano roboty budowlane związane
z wykonaniem dwustronnych poboczy o szerokości ~ 0,75 m z

destruktu asfaltowego na

podbudowie z kamienia łamanego wzdłuż jezdni oraz wykonano z kruszywa zjazdy do bram i dojścia
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do furtek posesji usytuowanych wzdłuż ulicy Ogrodowej. Roboty wykonała firma Zakład Wyrobów
i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc, w całości ze środków finansowych
budżetu gminy, które zamknęło się kwotą 54 046,58 zł.
Budowa dwóch progów zwalniających na ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim - wartość prac
25.500,00zł.
Modernizacja przepustu drogowego w Grabnie – wartość 28.997,25zł.
Dokumentacja na budowę dróg osiedlowych – wartość 15.990,00zł

Cel szczegółowy: II.2. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
WODNO-KANALIZACYJNEJ

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie
Oczekiwana od lat przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim rozpoczęła
swój bieg. W drugiej połowie 2019 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę
zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie” –
konsorcjum firm HMK Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu
Zdroju. Nad przebiegiem procesu inwestycyjnego czuwa inwestor zastępczy - firma Komplet Inwest
Sp. z o.o. Sp. k., który także został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Jest to największa
w historii gminy inwestycja, a jej realizacja możliwa jest dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości nieco ponad 7 mln 240 tys. zł.
Udział finansowy Gminy Ośno Lubuskie to koszt nieco ponad 12 mln 300 tys. zł. To ogromne
wyzwanie inwestycyjne dla miasta pod względem organizacyjnym, wykonawczym i finansowym.
Zadanie zakłada przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Okrzei w Ośnie
Lubuskim oraz przebudowę przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Kolejowej w Ośnie
Lubuskim wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni przy ul. Kolejowej. Realizacja zadania przyczyni
się do zapewnienia odpowiedniej technologii systemu oczyszczania ścieków, poprawy i zwiększenia
przepustowości oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim, a przede wszystkim wpłynie na poprawę
jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami
przedostającymi się do wód i gleb. Nowoczesna, spełniająca wymogi UE oczyszczalnia to czyste
środowisko i bezpieczne warunki życia dla mieszkańców, fauny i flory Gminy Ośno Lubuskie.
W 2019 r. wykonano sporą część prac konstrukcyjnych przy obiektach reaktora biologicznego,
osadnika wtórnego, budynku zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni recyrkulacyjnej
osadu wtórnego, budynku socjalno-biurowego, stacji dmuchaw, garaży dla beczkowozów,
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pompowni ścieków, sitopiaskownika. Wykonano fundament pod silos wapna i wykop pod
fundamenty wiat suszenia osadu. Wykonano także izolacje żywiczne w reaktorze biologicznym.
Wykonawca otrzymuje częściowe płatności za wykonane roboty co z kolei ma odzwierciedlenie na
budowie - front robót każdego tygodnia znacznie się poszerza
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Ośnie Lubuskim
W pierwszej połowie listopada 2019 zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej długości 63,00 mb wraz z montażem 2 studni w ul. Makowej, a
do końca grudnia 2019 r. o długości 52,00 mb w ulicy Kalinowej wraz z montażem 2 szt. studni
kanalizacyjnych.

Zadanie

wykonała

FIRMA

WIELOBRANŻOWA

PROJEKTOWO

WYKONAWCZA Mirosław Frątczak z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Zadanie zostało wykonane
w całości ze środków budżetu gminy i zamknęło się kwotą w wysokości 34 tys. zł.
Oczyszczalnie przydomowe
Do końca 2019 r. ostatecznie zakończono prace związane z likwidacją nielegalnych odpływów
ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych w miejscowości
Smogóry, zobowiązując właścicieli poszczególnych posesji do wyposażenia nieruchomości zgodnie
z przepisami ochrony środowiska w urządzenia do oczyszczania ścieków bytowych lub gromadzenia
ich w zbiornikach bezodpływowych opróżnianych okresowo i wywożonych do miejskiej
oczyszczalni ścieków. W ramach prac rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku Gmina Ośno Lubuskie
wykonała i przekazała do eksploatacji dla mieszkańców 6 szt. nowo wybudowanych przydomowych
oczyszczalni ścieków o wydajności od 4 do 12 RLM oraz jedną dla ZGK w Ośnie Lubuskim o
wydajności 78 RLM obsługującą budynki wielorodzinne nr 9 i nr 13. Prace o wartości 383 238,93 zł
w całości finansowane ze środków budżetu gminy zrealizowało przedsiębiorstwo „EKOFIRMA”
Przemysław Gruszka z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Prace wykonane w ZGK
Remont filtra otwartego oraz ociekacza koksowego wraz z dostawą materiałów niezbędnych do
remontu stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim – koszt to ponad 65 tys zł.
Kontynuacja wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Ogrodowa – koszt ok. 45 tys zł.
Rozbudowa budynku hydroforni w Połęcku – blisko 70 tys zł.
Modernizacja przepompowni stacji pomp ul. Słubicka – blisko 12 tys zł.
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Cel szczegółowy: II.3. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
W 2019 roku ustawiono nowy przystanek autobusowy w Radachowie dla dzieci dojeżdżających do
szkoły.
Remontowano również świetlicę wiejską w Świniarach.

Cel szczegółowy: II.4. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ
Remont budynku byłej remizy w Grabnie
Od czerwca do niemal końca września 2019 r. trwał remont budynku byłej remizy strażackiej w
Grabnie. W ramach zadania zostało wykonano nowe pokrycie dachu i wieży, wymieniono stolarkę
drzwiową, zostało wykonane czyszczenie i dospoinowanie uszkodzonych elementów elewacji oraz
uzupełnienie ubytków w cegłach. W pomieszczeniu byłej remizy wykonano nowe posadzki, tynki
wewnętrzne wraz z malowaniem oraz instalację elektryczną. Wokół budynku wykonano także opaskę
brukową. Zadanie zostało wykonane w całości ze środków finansowych budżetu gminy, które
zamknęło się kwotą blisko 80 tys. zł. Roboty modernizacyjne wykonała Firma Ogólnobudowlana
M.M. Mariusz Mikoda z Ośna Lubuskiego. Dzięki wykonanej modernizacji, budynek będzie mógł
dalej służyć mieszkańcom miejscowości.
Remont holu przy sekretariacie w budynku Ratusza w Ośnie Lubuskim
W połowie czerwca 2019 r. (12.06) zakończono remont holu przy sekretariacie w Ratuszu miejskim.
W ramach zadania wykonano sufit podwieszany oraz nowe instalacje elektryczne z zamontowaniem
stylizowanych żyrandoli i kinkietów, a także prace związane z renowacją ścian pomieszczenia oraz
ułożono nową wykładzinę dywanową. Zadanie zrealizowano w całości ze środków finansowych
budżetu gminy, które zamknęło się kwotą 23 370,00 zł. Roboty wykonała Firma Ogólnobudowlana
M.M. Mariusz Mikoda z Ośna Lubuskiego. Dzięki wykonanej modernizacji wymienione
pomieszczenia dostosowano stylistycznie do historycznego wyglądu ciągów komunikacyjnych
budynku.
Inwentaryzacja cmentarzy komunalnych
W sierpniu został uruchomiony multimedialny system administrowania i zarządzania cmentarzami
komunalnymi na ternie Gminy Ośno Lubuskie. Inwentaryzację cmentarzy, w tym plany cmentarza
wykonała firma OMEGANET Michał Gołębiowski z Torunia, za cenę 27 742,65 zł
8

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła zweryfikować, uaktualnić, a co najważniejsze
uporządkować informacje na temat statusu miejsc pochówku. Każdy zainteresowany może z
łatwością odnaleźć miejsca spoczynku swoich bliskich.
Ponadto na terenie cmentarzy pojawiły się tablice informacyjne z wydzielonymi sektorami
ułatwiającymi odnalezienie bliskich.
Strony internetowe cmentarzy komunalnych
http://cmentarnik.net/osno-lubuskie
http://cmentarnik.net/smogory
Cel szczegółowy: II.5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

I.

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
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 12.12.2000 r. wraz ze
zmianami, ostatnia 4. Zmiana - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/210/2013 z dnia 17.12.2013 r.
W 2019 roku Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ośno Lubuskie – Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 19
grudnia 2019 roku. Granice obszarów objętych zmianą nr 5 studium został określone na
załączniku graficznym – rysunek nr 1 do ww. uchwały. Zmiana ustaleń studium dotyczy m.in.
wyznaczenia terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z odpowiednimi strefami
oddziaływania (wyznaczonymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 654 z późn. zm.) oraz infrastrukturą
towarzyszącą, jak również zmiany funkcji części terenów w rejonie miejscowości Lipienica.
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II. 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 2019 roku Rada Miejska w Ośnie Lubuskim
uchwaliła 1 zmianę miejscowego planu:

•

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019r. w
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9
kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i
rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru
Przemysłowego.

Wprowadzone zmiany planu są niewielką modyfikacją postanowień obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, czyli miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego,
uchwalonego uchwałą Nr XXV/184/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 9 kwietnia 2002
roku. Modyfikacja obowiązującego planu polega na korekcie:
1) zapisów uchwały dotyczących stosowania ogrodzenia ażurowego, w celu umożliwienia
realizacji również ogrodzeń pełnych i o wyższej wysokości – w § 3 ust. 1 uchyla się pkt 8 i
pkt 9 obowiązującego planu;
2) zapisów uchwały dotyczących szerokości drogi lokalnej 1KL, w celu umożliwienia realizacji
inwestycji i rozwoju gospodarczego terenu. Zmiana była konieczna z uwagi na brak
możliwości technicznych uzyskania parametrów drogi określonych w dotychczasowym
planie - w § 3 zmienia się zapis ust. 9 pkt 3 obowiązującego planu;
3) rysunku planu dotyczącej zmiany/przesunięcia linii zabudowy na terenie 5PP, PS, UC
głównie od strony ul. Żniwnej, w celu ustalenia linii zabudowy zbliżonej do stanu
rzeczywistego, w celu uzyskania spójnej linii zabudowy – dotychczasowy rysunek planu
zastąpiono nowym rysunkiem.
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Pozostałe ustalenia uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia
2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta
Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego, pozostają bez zmian.
Szacunkowy koszt całkowity procedury planistycznej: 7000 zł.

Cel szczegółowy: II.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Rok 2019 był bardzo udany jeśli idzie o uzupełnienie sprzętu i wyposażenia jednostek OSP na
terenie gminy. Wielokrotnie ze skutkiem pozytywnym wnioskowano o dodatkowe pozabudżetowe
środki i tak:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w w tym roku
ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Mały Strażak”. Wszystkie
jednostki OSP z terenu Gminy spróbowały swoich sił i okazało się że z pozytywnym skutkiem.
Gmina na realizację zadania przeznaczyła 10% sumy wszystkich kosztów, natomiast pozostałe
wydatki stoją po stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło w 2019 roku 82 ml. złotych na
doposażenie ochotniczych straży pożarnych. Dla każdej jednostki OSP wnioskującej o środki na
terenie kraju zostało przewidziane 5000 zł (tzw 5000 +) na zakup sprzętu i umundurowania. Nasze
jednostki skupiły się na pozyskaniu umundurowania wyjściowego i sprzętu multimedialnego.
Całość została sfinansowania ze środków MSWiA.
W 2019 roku także udało się także pozyskać dla jednostek OSP środki z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Gmina dołożyła wymagany wkład własny i dzięki temu jednostki
mogły zrealizować zakupy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie w
2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska
odnowa wsi napisała wniosek o dofinansowanie w tym zakresie. Pozytywna akceptacja wniosku
umożliwiła im zakup umundurowania bojowego, ubrań koszarowych, środków łączności
radiotelefonicznej oraz zakup nowego kominka do remizy strażackiej. Dofinansowanie ze strony
zleceniodawcy wyniosło 10000 zł, Gmina wsparła jego realizację i dołożyła ze swojego budżetu
539 zł.
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Szczegóły dotyczące ilości i rodzaju zakupionego sprzętu oraz kwoty jakie wydatkowano z
podziałem na źródła finansowana prezentują poniższe tabele:
OSP Ośno Lubuskie
ZOSP RP
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

1 Mundur wyjściowy
Suma

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

4

2200

0

800

1400

4

2200

0

800

1400

KSRG
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

Zestaw do
ratownictwa
1 lodowego

1

10828

5284

5544

0

Suma

1

10828

5284

5544

0

Dotacja celowa z
gminy
Koszt
lp

Nazwa zakupu
1 Kominiarka strażacka

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

12

2473,68

2473,68 -

-

1

400

400 -

-

3 sztandarowego

3

99

99 -

-

4 Rękawiczki OSP

3

54

54 -

-

5 Patki haftowane

4

26

26 -

-

6 Pasek emblematu

2

5,92

5,92 -

-

7 pianowe

1

2241,13

2241,13 -

-

8 Koszulka MDP

8

224

224 -

-

Suma

34

5523,73

5523,73 -

-

Hydronetka
2 plecakowa
Szafa do pocztu

Przenośne centrum

12

Mały strażak
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

1 Prądownica wodna

1

2212,77

221,28

1991,49 -

2 Prądownica wodna

1

1542,42

154,24

1388,18 -

3 Pilarka Stihl MS 880

1

6364,04

636,40

5727,64 -

4 Radiotelefon

4

7189

718,90

6470,10 -

7

17308,23

1730,82

15577,41 -

35859,96

12538,55

Suma
Suma wszystkich dotacji

21921,41

1400

OSP Radachów
ZOSP RP
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

1 Mundur wyjściowy

2

1100

0

400

2 Zestaw węży

1

1400

1000

400

Suma

3

2500

1000

800

700
700

Mały strażak
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

1 Ubrania specjalne

2

4400

440

3960

2 Hełm strażacki

2

1700

170

1530

3 Ubrania koszarowe

1

840

84

756

1

2200

220

1980

6

9140

914

8226

Radiotelefon
4 przewoźny
Suma

0

5000 +
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne
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1 Hełm strażacki

7

840

645

2 Mundurek MDP

7

1050

1050

3 Laptop

1

1800

1800

4 Drukarka

1

705

705

5 Ubranie koszarowe

2

800

800

18

5195

Suma

0

5000

195

195

MSWiA
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

1 Obuwie strażackie

2

1100

484

616

2 Hełm

1

850

535

315

3

1950

1019

931

0

30

18785

2933

14957

895

Suma
Suma wszystkich dotacji

0

OSP Połęcko
ZOSP RP
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

1 Mundur wyjściowy

1

550

0

200

2 Zestaw węży

1

1400

1000

400

Suma

2

1950

1000

600

350
350

Mały strażak
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

1 Ubranie specjalne

1

2200

220

1980

2 Hełm strażacki

2

1700

170

1530

3 Kominiarka

2

230

23

207

4 Rękawice specjalne

3

660

66

594

5 Buty specjalne

2

1100

110

990

6 Radiotelefon

2

4200

420

3780

Suma

12

10090

1009

9081

0

14

5000 +
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

1 Projektor

1

1299

1299

2 Ekran projektowy

1

499

499

3 Drukarka

1

699

699

4 Laptop

1

2503

2503

Suma

4

5000

0

5000

0

18

17040

2009

14681

350

Suma wszystkich dotacji

OSP Smogóry
ZOSP RP
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

Mundur wyjściowy
1 plus dodatki

4

3137

2337

800

2 Zestaw węży

1

1400

1000

400

Suma

5

4537

3337

1200

0
0

Mały strażak
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

Aparat powietrzny
1 w zestawie

2

12600

1260

11340

2

4200

420

3780

1

2200

220

1980

5

19000

1900

17100

Radiotelefon
2 przenośny
Radiotelefon
3 przewoźny
Suma

0

5000 +
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne
15

Rozdzielacz
1 sportowy

1

2584

2449

2 Hełm pożarniczy

3

2268

2268

3 Ubranie koszarowe

1

283

283

5

5135

Suma

0

5000

135

135

MSWiA
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

1 Obuwie strażackie
Suma
Suma wszystkich dotacji

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

3

1650

726

924

0

3

1650

726

924

0

18

30322

5963

24224

135

OSP Sienno
ZOSP RP
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

Zestaw węży
1 pożarniczych

1

1400

1000

400

0

Suma

1

1400

1000

400

0

Mały strażak
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

1 Ubrania specjalne

2

4400

440

3960

2 Obuwie strażackie

2

1100

110

990

3 Rękawice specjalne

2

440

44

396

4 strażackie

6

690

69

621

5 Hełm

2

1700

170

1530

6 Ubrania koszarowe

2

700

70

630

7 Zbiornik na wodę

1

860

86

774

8 Wytwornica piany

1

1280

128

1152

Kominiarki
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9 Zasysacz liniowy

1

1210

121

1089

10 Stojak hydrantowy

1

660

66

594

11 betonu

1

4200

420

3780

12 Siodełko wężowe

1

175

17,5

157,5

13 Bosak dielektryczny

1

2150

215

1935

14 Wąż ssawny

1

300

30

270

Suma

24

19865

1986,5

17878,5

Piła do stali i

0

5000 +
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

innych źródeł własne

1 Mundur męski

4

2840

2 Mundur damski

2

1520,04

1520,04

3 Ubranie koszarowe

3

579,96

579,96

4 Czapki koszarowe

3

60

12

5000

Suma

Środki

2840

60
0

5000

0

MSWiA
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

1 Obuwie strażackie

2

1100

484

616

0

2 Prądownica

1

750

300

450

0

Suma

3

1850

784

1066

0

40

28115

3770,5

24344,50

0

Suma wszystkich dotacji

OSP Świniary
ZOSP RP
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

1 Mundur wyjściowy

4

2200

0

800

2 Zestaw węży

1

1400

1000

400

Suma

5

3600

1000

1200

1400
1400
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Mały strażak
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

1 Ubrania specjalne

1

2200

220

1980

2 Hełm strażacki

2

1700

170

1530

3 Ubranie koszarowe

2

840

84

756

4 Kominiarka

3

345

34,5

310,5

5 Rękawice specjalne

3

660

66

594

11

5745

574,5

5170,5

Suma

0

5000 +
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

Dotacja z

całkowity gminy

Środki

innych źródeł własne

Ubranie wyjściowe
1 męskie

6

3000

3000

1

800

800

3 Koszulki MDP

10

950

950

4 Czapki MDP

10

250

250

Suma

27

5000

Ubranie wyjściowe
2 damskie

0

5000

0

MSWiA
Koszt
lp

Nazwa zakupu

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne

1 Obuwie strażackie

3

1650

726

924

2 Lanca gaśnicza

1

2450

365

2085

3 Rozdzielacz

1

680

330

350

Suma

5

4780

1421

3359

0

Lubuska Odnowa
Wsi
Koszt
lp

Nazwa zakupu
1 Mundur bojowy

Ilość

Dotacja z

całkowity gminy
2

2 768,44

Dotacja z

Środki

innych źródeł własne
39

2721

8,44
18

Radiostacja
2 przenośna

2

2520

2520

3 Hełm strażacki

2

1540

1540

4 Ubrania koszarowe

2

440

440

5 Rękawice strażackie

2

280

280

6 Kominek

1

2499

2499

1

500

500

0

12

10539

539

10000

8,44

60

26672,44

3534,5

24729,5

1408,44

Organizacja
7 spotkania
Suma
suma wszystkich dotacji

Wartość inwestycji i źródeł finansowania łącznie – wszystkie jednostki OSP:
Nazwa jednostki

Koszt całkowity

Ośno Lubuskie
Radachów
Połęcko
Smogóry
Sienno
Świniary
Razem:

Dotacja z
gminy

Dotacja z
innych źródeł

Środki własne

35 859,96
18 785,00

12 538,55
2 933,00

21 921,41
14 957,00

1 400,00
895,00

17 040,00
30 322,00
28 115,00
29 672,44

2 009,00
5 963,00
3 770,50
3 534,50

14 681,00
24 224,00
24 344,50
24 729,50

350,00
135,00
0,00
1 408,44

159 794,40

30 748,55

124 857,41

4 188,44

W 2019 r. ZGK wykonał również w ramach zabezpieczeń ppoż nowe lub usprawnił lub wymienił
istniejące hydranty:
•

montaż nowych hydrantów- nowe punkty od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019

Ośno Lubuskie:
ul. Aleja Pokoju- (okolica nr 4)
ul. Przemysłowa- (skrzyżowanie z ul. Zatorze)
ul. Wyspiańskiego- (skrzyżowanie z ul. 3 Maja)
ul. Zatorze 2 szt. prywatna droga wybudowano zgodnie z uzgodnieniem 2 szt. hydrantów
ul. Południowa 2 szt. prywatna droga wybudowano zgodnie z uzgodnieniem 2 szt. hydrantów
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ul. Sezamkowa 1 szt. prywatna droga wybudowano z godnie z uzgodnieniem 1 szt. hydrantu
Podośno –( okolica nr 7)
•

wymiana lub naprawa niesprawnych hydrantów:

Ośno Lubuskie:
ul. Kościuszki 6 B
ul. Kościuszki 3b
ul. Kościuszki 4d
ul. Kościuszki 4a
ul. Kościuszki 12a
ul. Jeziorna 25
ul. Kościuszki
Radachów: 7
Radachów 38
Zakład Gospodarki Komunalnej za ponad 41 tys zł zakupił dwa agregaty prądotwórcze o mocy 16
kW każdy celem zapewnienia ciągłości dostaw wody w przypadku braku zasilania hydroforni z sieci.
W zakładzie zakupiono również pojazd dla służb wodociągowo- kanalizacyjnych celem usprawnienia
dojazdów serwisowych – koszt 41 tys zł.
W 2019 r. z budżetu gminy sfinansowano również dodatkowe służby policji – kwota wsparcia to 18
tys zł.

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach wspólnie z władzami samorządowymi z terenu gminy Ośno
Lubuskie rozpoczęła w dniu 31 stycznia 2019 r. kolejną edycję programu prewencyjnego pod hasłem
„Bezpieczny Dom”. Porozumienie o wspólnych działaniach jest długoterminowe i obejmuje swym
zasięgiem całą gminę Ośno Lubuskie oraz nawiązuje do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa”, której celem jest ograniczenie przypadków zatruć ludzi tlenkiem
węgla oraz zmniejszenie liczby ofiar pożarów budynków mieszkalnych. Zasięg czasowy akcji zakupu
lub wymiany czujek w mieszkaniach komunalnych przewidziany jest na lata 2019 — 2023.
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Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia
ratunkowego.
Akcja - kontynuacja 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.

III. CEL STRATEGICZNY: OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
Cel szczegółowy: III.1. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Część opisano w podrozdziale nr 4 dotyczącym Programów Ochrony Środowiska

Polepszenie jakości powietrza w ramach programu „Czyste powietrze”.
23 sierpnia 2019r. gmina Ośno Lubuskie podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w związku z realizacją programu
„Czyste powietrze”. Celem programu jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej i
zmniejszenia emisji pyłów jak i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych
budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo
budowanych budynków jednorodzinnych. Dzięki porozumieniu został utworzony punkt
konsultacyjny w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, dzięki czemu mieszkańcy gminy mają dostęp
do pomocy w przygotowaniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Sadzenie drzew: akcja jedno drzewo - jedno dziecko.
19 października 2019r. na Stadionie miejskim została przeprowadzona akcja jedno dziecko –
jedno drzewo, w którym brali udział rodzice wraz z dziećmi (urodzonymi w terminie od stycznia do
sierpnia 2019r.). Głównym założeniem akcji było wspólne posadzenie drzew na terenie gminnym.
Podczas sadzenia każdego drzewa uczestnicy otrzymali pamiątkową tabliczkę z imieniem i data
narodzin Dziecka oraz maskotki. Przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem
wspólnej integracji na świeżym powietrzu. Akcja została połączona z jubileuszem 95-lecia istnienia
Lasów Państwowych.

Cel szczegółowy: III.2. ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII
Prace planistyczne elektrownie wiatrowe – w 2019 roku podjęto uchwałę V/46/2019 w
sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ośno Lubuskie – nie rozpoczęto jednak w 2019 procedury planistycznej.
Spotkanie konsultacyjne w Radachowie
W końcówce roku 2019 roku zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Radachowa na temat
planów inwestycyjnych komercyjnej firmy E. ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinie zajmującej się pozyskiwanie energii z wiatru. Celem było rozpoznanie nastawienia
mieszkańców w kontekście lokalizacji siłowni wiatrowych w pobliżu wsi. Mieszkańcy pozytywnie
ustosunkowali się do tych planów.

Kampania informacyjna „Mój prąd”
Gmina kilkukrotnie informowała za pośrednictwem własnej strony internetowej o możliwościach
pozyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w kwocie 5 tys zł z programu
rządowego ”Mój prąd”
Punkt konsultacyjny Programu „Czyste powietrze”

Cel szczegółowy: III.3. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI
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Program azbest 2019
W drugiej połowie listopada 2019 r. została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie zadania
pod nazwą: „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
zlokalizowany na terenie Gminy Ośno Lubuskie” pomiędzy Gminą Ośno Lubuskie, a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Całkowita kwota zadania
wynosząca 17 231,84 zł pochodziła z:
•

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 11 200,70 zł,

•

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 6 031,14 zł.

Unieszkodliwiono i zabezpieczono 30,155 ton azbestu. Łącznie z terenu gminy od 2013 r. usunięto
ponad 942,6 ton wyrobów azbestowych. Zadanie jest realizowane w ramach Programu usuwania
azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2011-2032
Azbest był stosowany do produkcji między innymi takich wyrobów jak: pokrycia dachowe, płyty
elewacyjne itp. Aktualnie stosowanie oraz ponowne wykorzystywanie wyrobów azbestowych jest
zabronione. Włókna azbestowe znajdujące się w powietrzu są bardzo szkodliwe dla zdrowia (pył
azbestowy nie tylko zanieczyszcza płuca, ale i mechanicznie je uszkadza).

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie.
Usługa utrzymania czystości i porządku została zawarta na kwotę 138 348,00 złotych. Oferta
została uznana za najkorzystniejszą oraz otrzymała najwyższą ilość punktów przyznawanych na
podstawie przyjętego kryterium oceny ofert.
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,
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- sprzątanie toalety publicznej.

Cel szczegółowy: III.4. OCHRONA MIEJSC CENNYCH PRZYRODNICZO

IV.

CEL STRATEGICZNY: KAPITAŁ SPOŁECZNY

Cel szczegółowy: IV.1. EDUKACJA - JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego
Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim)
W 2019 r. nadal oczzekiwaliśmy na decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie realokacji
środków w ramach RPO Lubuskie 2020, na działania z zakresu modernizacji energetycznej
budynków użyteczności publicznej. Wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego Zespołu Szkół Publicznych w
Ośnie Lubuskim)” został złożony w pierwszym kwartale 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego, oceniony pozytywnie, jednak z uwagi na niewystarczającą ilość środków
nie otrzymał dofinansowania. Urząd Marszałkowski stara się zwiększyć środki na ten cel, dlatego
wystąpił o zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie zmian do programu RPO-L2020 w tym
zakresie .Dopiero po otrzymaniu zgody KE i wprowadzeniu zmian do programu RPO Lubuskie
2020 możliwe będzie podpisanie umowyo dofinansowanie i realizacja niniejszego projektu. Projekt
swoim zakresem obejmuje docieplenie budynków dydaktycznych i sali gimnastycznej (oprócz sali
sportowej wybudowanej w 2005 r.), wymianę okien i drzwi na energooszczędne, modernizację
oświetlenia, modernizację kotłowni, wymianę instalacji c.o i c.w.
Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a także poprawę jakości
powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła w obiekcie.

Cel szczegółowy: IV.2. SPORT I REKREACJA

Nowoczesne zaplecze dla Spójni Ośno Lubuskie
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W lutym 2019 r. zakończone zostały prace budowlane polegające na wykonaniu fundamentów
wybudowanych pod planowaną nową część budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie
Miejskim w Ośnie Lubuskim. Był to pierwszy etap prac polegających na rozbudowie i przebudowie
tego obiektu.

Dzięki modernizacji drużyna Spójni Ośno Lubuskie otrzyma w przyszłości

nowoczesne zaplecze oraz infrastrukturę, która podniesie standard szkolenia młodych piłkarzy oraz
spełni wszystkie standardy wymagane dla naszej drużyny seniorskiej. Zadanie wykonała firma
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ARCHIPRO” Paulina Kraszewska z siedzibą w Kostrzynie
nad Odrą, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Łączny koszt tego etapu
prac wyniósł 87 891,42 zł.

Naprawa nawierzchni Orlika
Od września do listopada 2019 r. trwały roboty naprawcze nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ośnie Lubuskim.
Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Welcome.pl w ramach dofinansowania sponsorskiego
pokryła 50% kosztów oraz wykonała naprawę nawierzchni sportowej obiektu. Łączna wartość
zadania wyniosła 36 285,00 zł.

Z budżetu gminy wspierano klub sportowy Spójnia, Smogórzankę oraz stowarzyszenie
PASSSJA.
W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu sportu w 2019 r. przyznano
dotację na realizację zadań z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę
Ośno Lubuskie dla:
Miejskiego Klubu Sportowego „Spójnia” w Ośnie Lubuskim, kwota przeznaczona na
dofinansowanie zadania: 340 000,00 zł ;
Miejskiego Klubu Sportowego „Smogórzanka Smogóry”, kwota przeznaczona na dofinansowanie
zadania: 32 000,00 zł;
Stowarzyszenia Gimnastyki, Akrobatyki i Sportu „PASSSJA” Lubiechnia Mała, kwota przeznaczona
na dofinansowanie zadania: 8 000,00 zł

Ośno Triathlon Weekend – po raz kolejny udzielono wsparcia organizacyjnego oraz finansowego
imprezy.
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Cel szczegółowy: IV.3. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Wykonanie programów OPS – opis w dalszej części opracowania.

Programy zdrowotne
W marcu 2019 r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę Nr IV/30/2019 w sprawie
przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pn „Program polityki zdrowotnej w zakresie
rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023”. 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 2019 r. przeznaczono środki w kwocie
62 600,00zł.
Ponadto w 2019 r. realizowano program profilaktyki zdrowotnej – „Program szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej”.
W ramach programu zakupiono szczepionki dla 55 osób. Ogółem wydano na ten cel 2 200,00 zł. W
2019 roku zmieniono również budżet programu – uchwałą nr IX/77/2019z dnia 28.11.2019
zwiększając jednostkowy koszt szczepienia z 40 zł na 50 zł.
W maju 2019 dwukrotnie na wniosek gminy został podstawiony dentobus – odwiedził obie szkoły
podstawowe na terenie gminy.
Pomoc dla rolników
Pomoc ta zapewniona została w 2 formach:
- pomoc pracownika z ODR w wypełnianiu wniosków obszarowych;
- udział w pracach komisji suszowej i udział w sporządzeniu protokołów z oszacowania zakresu i
wysokości szkód w gospodarstwach - w ubiegłym roku dotyczyło to grupy 80 rolników..

Wznowione połączenie autobusowe na trasie Ośno Lubuskie – Rzepin.
Dnia 30.08.2019r. zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy gminą Rzepin, a
gminą Ośno Lubuskie w zakresie utworzenia nowej linii autobusowej o charakterze użyteczności
publicznej na trasie Ośno Lubuskie – Rzepin. Liderem porozumienia była gmina Rzepin, a gmina
26

Ośno Lubuskie partycypowała w kosztach, które wynikły z funkcjonowania linii, wysokości
dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych czy też wpływów ze sprzedaży
biletów. Połączenie autobusowe funkcjonuje od 1 września 2019 r.

Cel szczegółowy: IV.4. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w
Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II
Od czerwca do sierpnia 2019 r. trwały prace konserwatorskie odcinka muru obronnego po prawej
stronie przy baszcie Zwinger w Ośnie Lubuskim. W ramach renowacji została usunięta roślinność z
korony oraz ścian muru, wykonano odgrzybianie ścian ceglanych, uzupełniono ubytki kamienne
ściany muru, wykonano spoinowanie ściany muru i sklepień z cegły zabytkowej, wykonano nowy
daszek z cegły na koronie muru. Prace przy zabytku wykonała firma Galeria Czystości z Piły za
kwotę blisko 111,5 tys. zł. Na realizację zadania Gmina Ośno Lubuskie pozyskała dofinansowanie z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 86 431,90 zł oraz od Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 20 tys. zł.

Ośno od NOVA – DOTACJE w SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI
Dzięki przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie, a także ustanowieniu na
całym obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji właściciele oraz użytkownicy
wieczyści Ośna Lubuskiego mieli możliwość otrzymać dotację na roboty budowlane oraz na prace
konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru
zabytków. Z dotacji skorzystało 6 Beneficjentów, którym po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez
komisję sprawozdań finansowych, wypłacono łącznie 159 423,94 zł dotacji z budżetu Gminy Ośno
Lubuskie.
Kwota ta przysłużyła się do wymiany pokrycia dachowego na 5 budynkach, obróbek blacharskich
pokrycia dachowego i kominów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w 3 budynkach, remont
kominów, a także odnowiono 3 elewacje frontowe.
Wykonane prace spełniają jeden z głównych celów rewitalizacji tj. stworzenie przyjaznych warunków
do życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Renowacja i konsekracja kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim
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Parafia rzymsko-Katolicka pw. św.Jakuba Apostoła w Ośnie Lub. otrzymała dofinasowanie w
ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1 Ochrona zabytków na kontynuację remontu
kościoła, tj. remont więźby dachowej – etap III. Prace obejmowały naprawę konstrukcji z
deskowaniem, papowaniem oraz obróbki blacharskie. Całkowity koszt zadania to kwota 341 640,75,
w tym środki MKiDN 242 608,53, wkład gminy Ośno Lubskie: 60 000,00 zł , wkład własny:
39 032,22 zł.

Działalność kulturalna
Gmina w 2019 roku prowadziła samodzielnie oraz przez Miejski Dom Kultury szereg działań w
obszarze kultury.
Działania w sferze kultury w roku 2019 w MDK.
Jest ona prowadzona w dwóch płaszczyznach. Podczas zajęć tygodniowych,terminowych orza
organizacji

imprez

okolicznościowych,wystaw,imprez

rozrywkowych,kulturalno-sportowych

,interdyscyplinarnych.
Codzienne zajęcia w domu kultury to:
-zajęcia językowe
- zajęcia taneczne
- zajęcia teatralne
-zajęcia szachowe
-zajęcia kulinarne
-próby Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej
-próby chóru Łęczanie
-zajęcia Majsterklepka
-zajęcia Klubu Seniora
-zajęcia Klubu Brydżowego
-zajęciaz Robótkomanii
-zajęcia Kino na poddaszu
-zajęcia z psychologiem”Co mówi kino”
-zajęcia taneczne dla pań
-zajęcia plastyczne
W ramach MDK działa biblioteka , Dyskusyjny Klub Książki, czynna jest siłownia.
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W 2019 roku odbyły się następujące wydarzenia:
-Zabawa Sylwestrowa
-Koncert WOŚP
-akcja dla dzieci i młodzieży “Ale zima!”
-Pokaz Mody z wysta fotografii z okazji Dnia Kobiet
-Wspólne Śpiewy Patriotyczne
-”Szukanie książek”-akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci
-Pchli Targ
-Dwa wyjazdy do teatru
-Narodowe Czytanie
-Kino plenerowe
-IV Bieg Niepodległości
-Park Budowli z książek z okazji Światowego Dnia Książki
-Konkurs fotograficzny FACE(and)BOOK
-Majówka,w tym;piknik artystyczno hobbystyczny,układanie flagi z balonów,dyskoteka nadjeziorem
-Trening w samo południe-zawody rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Ojca
-Plener plastyczny dla dziecka i mamy
-akcja letnia”Ale lato!”
-Festyn Rodzinny
-Spływ kajakowy
-Spacer “Ośno nocą”
wyjazdy chóru na konkursy i przeglądy
Miejski Dom Kultury wspiera lokalnych twórców,promuje ich poprzez wspólne działania.Chętnie
podejmujemy inicjatywy,pomysły naszej społeczności. MDK próbuje również pozyskiwać
fundusze z różnych źródeł a na co dzień współpracuje z wieloma podmiotami,instytucjami ,firmami.
Gmina natomiast była organizatorem znanych I cyklicznych imprez, z których najważaniejsze
to: Festiwal Convalaria, Dzień strażaka, dni Ośna, dożynki gminne czy wigilia miejska.
Cel szczegółowy: IV.5. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Budżet obywatelski – opis w części III opracowania
W gminie od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje fundusz sołecki realizowany w lokalnej
formule a nie stricte ustawowej. Dzięki niemu odbywają się festyny i szereg innych wydarzeń
organizowanych samodzielnie przez sołectwa lub w współpracy z MDK lub urzędem
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2. PROGRAMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I.

„AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY OŚNO LUBUSKIE” (UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM NR XV/159/2017)

W 2019 r. zrealizowano zadanie ujęte w programie:
Prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie OZE,
2.1

efektywności energetycznej, ochrony powietrza, ekologicznego
transportu

Od lutego 2019 r. w Ośnie Lubuskim został zamontowany na stałe czujnik smogu
i zanieczyszczeń. Mierzy on parametry takie jak PM 2,5 i PM 10, PM 1. Poprzez stronę internetową
www.osno.pl gmina informuje społeczeństwo na temat jakości powietrza.
Ponadto 23.08.2019 Gmina zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w zakresie
wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy w celu obsługi wnioskodawców.
Koszt – 2718,30 zł
Ponadto w 2019 trwały działania mające na celu pozyskanie środków na następujące zadanie:
3.1

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie
Lubuskim

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego Zespołu
Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim)
W końcówce roku gmina oczekiwała w dalszym ciągu na decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego
w zakresie realokacji środków w ramach RPO Lubuskie 2020, na działania z zakresu modernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej. Wniosek o dofinasowanie projektu pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego Zespołu
Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim)” został złożony w pierwszym kwartale 2018 r. w Urzędzie
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Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, oceniony pozytywnie, jednak z uwagi na
niewystarczającą

ilość

środków

nie

otrzymał

dofinansowania.

Urząd Marszałkowski stara się zwiększyć środki na ten cel, dlatego wystąpił o zgodę Komisji
Europejskiej na wprowadzenie zmian do programu RPO-L2020 w tym zakresie.

II.

„PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA
TERENIE GMINY OŚNO LUBUSKIE W 2019 ROKU”.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM NR IV/37/2019 z dnia 14.03.2019
Koszt realizacji całego zadania w 2019 r. wyniósł 15 511,85 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.
-----------------------------------------------------------------

III.

„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.
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W przypadku dróg gminnych - nie realizowano w 2019 r.

IV.

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OŚNO
LUBUSKIE

NA

LATA

2018-2021

Z

UWZGLĘDNIENIEM

PERSPEKTYWY DO ROKU 2025”

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
Zad. PGN – opis powyżej
Zadanie - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim
Zad. PGN opis powyżej

Zadanie - modernizacja oraz remonty nawierzchni dróg
Działanie - Wykonanie poboczy jezdni na ul. Ogrodowej
Opis zadania zamieszczony wcześniej przy opisie realizacji strategii rozwoju.

Zadanie – Przebudowa/remont ul. Kościuszki, 3 Maja, Strumykowej w Ośnie Lubuskim oraz
skrzyżowania ul. Jeziorna i Szkolna w Ośnie Lubuskim.
Opis zadania zamieszczony wcześniej przy opisie realizacji strategii rozwoju.
Dział - zagrożenia hałasem
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Zadanie - budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych
Działanie – Ogrodowa, Kościuszki, Strumykowa, 3 Maja – opis zmieszczony wcześniej przy opisie
realizacji strategii rozwoju.

Dział - gospodarowanie wodami
Zadanie - bieżąca konserwacja i remonty urządzeń wodnych w zakresie melioracji szczegółowych
oraz usuwanie awarii drenarskich
Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Ośno Lubuskie i Smogóry w 2019 r.
1658 mb (w tym Smogóry 158 m), koszt 38 281,97 zł.
Zadanie - Stała kontrola jakości wody pitnej – działanie ZGK.

Dział - gospodarka wodno - ściekowa
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
Opis zadania zamieszczony wcześniej przy opisie realizacji strategii rozwoju

Zadanie - kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z odprowadzaniem
ścieków komunalnych
Działanie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ośno Lubuskie
Opis zadania zamieszczony wcześniej przy opisie realizacji strategii rozwoju

Działanie - Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Ośnie Lubuskim
Opis zadania zamieszczony wcześniej przy opisie realizacji strategii rozwoju
Dział - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
zadanie Utrzymanie i rozwój prawidłowo prowadzonej zbiórki odpadów komunalnych.
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Działania – 19.12.2019 r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła uchwałę Nr X/84/2019
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie oraz
uchwałę nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 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.
W niniejszych uchwałach uwzględniono następujące zmiany znajdujące się w Ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1579):
- obowiązek zapewnienia przez Gminę selektywnego zbierania odpadów komunalnych
obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe oraz bioodpady,
- obowiązek przyjmowania w PSZOK także odpadów komunalnych takich jak: odpadów
niebezpiecznych,, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych

w

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpadów
tekstyliów i odzieży,
- minimalną częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i
bioodpadów – w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może
być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z
budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- obowiązek określenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku wymagań w zakresie
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

zadanie Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych.
Opis zadania we wcześniejszej części opracowania.

zadanie

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów

i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej
w tym zakresie
Działania w ramach członkostwa w Celowym Związku Gmin CZG-12
34

1. Eko lekcje
Od lutego do maja 2019r. przeprowadzono 14 spotkań obejmujące edukacją ekologiczną ok. 420
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
(03.04.2019)
2. Piknik Ekologiczny „Segreguj odpady – to się opłaca!” – 13 czerwca 2019r.
Piknik to coroczna impreza, która jest podziękowaniem dla dzieci za zbiórke surowców wtórnych w
akcji “Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. 13 czerwca 2019 r. przy Pałacu w Gliśnie CZG-12
zebrało się ponad 600 osób, by wspólnie mówić o recyklingu, segregacji odpadów i o ponownym
wykorzystaniu odpadów w codziennym życiu.
W akcji “Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” czynnie brało udział Przedszkole Samorządowe z
Ośna, a reprezentacja Przedszkola uczestniczyła w Pikniku.
Przedszkole zebrało w akcji w roku szkolnym 2018/2019:
-3610 kg makulatury
- 436 kg butelek
- 49 kg baterii
Podczas Pikniku nie zabrakło instytucji i organizacji związanych z ochroną środowiska. Swoje stoiska
zaprezentowali: Park Narodowy „Ujście Warty”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Lubuskiego, Technikum Leśne ze Starościna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
Komenda Powiatowa Policji z Sulęcina, 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. Dzieci mogły wziąć udział także w
warsztatach przygotowanych przez Pracownię EKOSFERA, Pracownię Dworzec Tworzec z
Międzyrzecza, a nawet same wykonać własny woreczek na warzywa i owoce ze starej firanki przy
stoisku Stowarzyszenia MAM POMYSŁ z Sulęcina. Swoją wiedzę na temat segregacji można było
sprawdzić w zadaniach i quizach przygotowanych przez REKOPOL Organizację Odzysku
Opakowań S.A. z Warszawy oraz przy stoisku Celowego Związku Gmin CZG-12.
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3. Festyn Ekologiczny „Segreguj odpady – to się opłaca”, 27 kwietnia 2019 r.
Po raz trzeci zaprosiliśmy mieszkańców gmin członkowskich Związku do czynnego udziału w
Festynie Ekologicznym. Festyn odbył się w Parku Miejskim w Sulęcinie przy współpracy Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie, Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Nadleśnictwa Sulęcin, Komendy
Powiatowej Policji, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Mam Pomysł. Przybyłe
na festyn osoby miały możliwość zapoznania się z korzyściami wynikających z założenia własnego
kompostownika. Dla dzieci zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, gry i zabawy. Dzięki
obecności Powiatowej Komendy Policji z Sulęcina dzieci miały okazję przejść tor między
pachołkami w alkogoglach, a reprezentacja Powiatowej Straży Pożarnej z Sulęcina uczyła w jaki
sposób udzielać pierwszej pomocy i prezentowała sprzęt do ratowania ludzi z wypadków
samochodowych.
Piknik był podsumowaniem akcji ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI,

kierowanej do

mieszkańców gmin Sulęcin, Lubniewice, Łagów i Ośno Lubuskie. W ramach akcji ZAMIEŃ
ODPADKI NA KWIATKI przekazaliśmy mieszkańcom ok. 165 sadzonek kwiatów w zamian za
oddane surowce i odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Ilość wydanych kuponów w okresie 01.03-26.04.2019 r.: 243 sztuki.
4. Wsparcie edukacji ekologicznej dla Gminy Ośno Lub.:
- w ramach programu wsparcia działań edukacyjnych w gminie Ośno Lubuskie ( 2 160,00 zł
brutto) zakupiono/wykonano:
•

zakup linijek edukacyjnych i zakładek magnetycznych (gmina Ośno Lubuskie);

5. Imprezy plenerowe
- 29 czerwca, gmina Ośno – udział w Festynie Sołeckim w Kowalowie.
- 31 sierpnia, Ośno – Dożynki Gminne

zadanie Kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest.
Opis zadania zamieszczony wcześniej przy opisie realizacji strategii rozwoju
zadanie 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
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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 gminami. Odpady takie jak zużyte

w
i

przeterminowane leki mieszkańcy dostarczali do aptek w Ośnie Lubuskim do specjalnych
konfiskatorów, skąd były odbierane przez uprawniony podmiot i przekazane do zagospodarowania.
Koszty:
odbiór i transport odpadów – 474 120,00
zagospodarowanie odebranych odpadów i odpadów zebranych w PSZOK oraz obsługa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 652307,51
zbiórka zużytych i przeterminowanych leków – 951,44
Członkostwo w Celowym Związku Gmin CZG-12 – 35905,00
(składka członkowska - w tym na utrzymanie wspólnej, regionalnej instalacji RIPOK)
Koszty administracyjne – 47463,36

Dział- zasoby przyrodnicze
Zadanie - pielęgnacja i nasadzenia na terenach zielonych i rekreacyjnych
W ramach zadania realizowano następujące działania:
nasadzenia drzew i krzewów
koszenie trawników
nasadzenia kwiatów
pielęgnacja drzew
Łączny koszt – 225 718,46 zł

Dział - ochrona gleby
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Zadanie - Zabezpieczenie gruntów przed wydeptywaniem poprzez budowę ciągów pieszych
i chodników.
Wykonanie poboczy jezdni na ul. Ogrodowej- opis zadania zamieszczony wcześniej przy opisie
realizacji strategii rozwoju
Dział - zagrożenia poważnymi awariami
Zadania
Dostosowanie procedur kryzysowych do bieżących zagrożeń oraz obowiązujących przepisów
prawnych.
Doposażenie jednostek straży pożarnej
Działania
Stopień wykonania w roku 2019

Poniesione koszty
(zł)

Gmina dofinansowuje działalność ochotniczych straży pożarnych na

2019- 264 934,81

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 roku 2019 jednostki z terenu Gminy Ośno Lubuskie przy udziale

Opis zadania

dotacji z MSWiA, WFOŚiGW, ZOSP RP, Urzędu Marszałkowskiego

zamieszczony

oraz środków z Gminy Ośno Lubuskie pozyskali nowy sprzęt

wcześniej przy opisie

strażacki. Był to sprzęt ochrony osobistej, sprzęt łączności, sprzęt

realizacji strategii

uzbrojenia i techniki specjalnej, a także sprzęt edukacyjny.

rozwoju

W ramach doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego
podejmowano poniższe działania administracyjno- organizacyjne:
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•
•

Ulotki, plakaty edukacyjno- informacyjne (www.osno.pl,

Działania

informator gminny, tablice ogłoszeń, placówki oświatowe)

administracyjno-

Profilaktyka przeciwpożarowa w budynkach mieszkalnych-

organizacyjne

wyposażenie 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.
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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.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE
PRZEDSIĘWZIĘCIE I pt.: „Jeżdżę rowerem” – budowa zintegrowanego systemu ścieżek
rowerowych wraz z akcją promującą jazdę rowerem.

Zrealizowane zadania społeczne:
- organizacja zawodów sportowych - VIII Ośno Triathlon Weekend 2019, w dniach 10-11.08.2019r.
- organizacja wycieczki rowerowej na trasie ok. 20km, min. Na terenie gminy Ośno pod
przewodnictwem przewodniczącego Koła Regionalistów w Rzepinie

PRZEDSIĘWZIĘCIE II pt. : „Nasze dziedzictwo kulturowe” – budowa świadomości
regionalnej oraz odnowa zabytkowych murów miejskich.
Zrealizowane zadania inwestycyjne:
•

Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą
Zwinger w Ośnie Lubuskim – kontynuacja prac ETAP II - Opis zadania zamieszczony
wcześniej przy opisie realizacji strategii rozwoju

•

Złożone wnioski o dofinansowanie ostatniego etapu prac przy odcinku muru obronnego z
basztą Zwinger
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•

Bieżące drobne naprawy i oczyszczanie murów miejskich z dziko rosnącej roślinności

Zrealizowane zadania społeczne:
- IX sesja naukowa Colloquia Lubuskie, która odbyła się w dniu 26.06.2019r w Sali Rajców ratusza
miejskiego – sesja poruszyła m.in. tematy historyczne związane z regionem
- „Ośno nocą” – spacer, zwiedzanie zabytkowych miejsc
PRZEDSIĘWZIĘCIE III pt. „Zapewnienie nowoczesnej, wyposażonej bazy lokalowej do
organizacji działań w zakresie kulturalnym i społecznym poprzez remont i modernizację
obiektu sali widowiskowej”
Zrealizowane zadania społeczne:
- koncert Pieśni Patriotycznych który odbył się w dniu 01.03.2019r w sali widowiskowej
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet - pokaz mody wraz z wystawą zdjęć, występem solistek, DJ-em,
możliwością skorzystania z usług kosmetyczki, masażystki oraz możliwością uzyskania informacji o
ubezpieczeniach i rozliczeniu podatkowym
- wspólny koncert chóru z Ośna Lubuskiego oraz niemieckiej partnerskiej gminy Eichwalde
(16.06.2019r)
- pchli targ
- koncert WOŚP
- organizacja zajęć, spotkań, warsztatów, imprez w ramach prowadzonej działalności Miejskiego
Domu Kultury
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
Zrealizowane zadania inwestycyjne:
Dzięki przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie, a także ustanowieniu na
całym obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji właściciele oraz użytkownicy
wieczyści Ośna Lubuskiego mieli możliwość otrzymać dotację na roboty budowlane oraz na prace
konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru
zabytków. Z dotacji skorzystało 6 Beneficjentów, którym po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez
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komisję sprawozdań finansowych, wypłacono łącznie 159 423,94 zł dotacji z budżetu Gminy Ośno
Lubuskie.
Kwota ta przysłużyła się do wymiany pokrycia dachowego na 5 budynkach, obróbek blacharskich
pokrycia dachowego i kominów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w 3 budynkach, remont
kominów, a także odnowiono 3 elewacje frontowe.
Wykonane prace spełniają jeden z głównych celów rewitalizacji tj. stworzenie przyjaznych warunków
do życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Zrealizowane zadania społeczne:
- Od lutego 2019 r. w Ośnie Lubuskim został zamontowany na stałe czujnik smogu
i zanieczyszczeń. Mierzy on parametry takie jak PM 2,5 i PM 10, PM 1. Poprzez stronę internetową
www.osno.pl gmina informuje społeczeństwo na temat jakości powietrza.
- Gmina zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w zakresie wspólnej realizacji
Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy w celu obsługi wnioskodawców – pomoc w
wypełnianiu wniosków o dofinansowanie - to kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

PRZEDSIĘWZIĘCIE V pt.: „Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulicy Jeziornej oraz
kampania edukacyjna”
Zrealizowane zadania inwestycyjne:
- zagospodarowano zielenią urządzoną rejon przebudowanej w roku ubiegłym ulicy Jeziornej.
Kwietne kobierce upiększyły znajdujące się tam rabaty, znalazły się tam m.in. klony, tawuły, astry,
liliowce czy tulipanowce, zostały zasiane dwa trawniki.
Zrealizowane zadania społeczne:
- Dla uczniów klas VI, VII i VIII policjanci zorganizowali spotkanie w ramach obchodów Dnia
Bezpiecznego Internetu – przedstawili prezentację multimedialną „Cyberprzemoc” oraz
„Odpowiedzialność karna nieletnich” oraz rozmawiali z młodzieżą jak radzić sobie w sytuacjach
gdy doświadczają przemocy w sieci oraz do kogo zwrócić się o pomoc w takich przypadkach
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- przystąpienie szkoły podstawowej do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia
Bezpiecznego Puchatka” – celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci
rozpoczynających naukę w szkole. Obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w
czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole i w Internecie
- utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkoły podstawowej – organizacja w
dniu 16.10.2019 r. spotkania - bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Była to siódma edycja
akcji Fundacji WOŚP, akcja była organizowana w ramach Europejskiego Dnia Przywracania
Czynności Serca. Uczestnicy przeprowadzali na fantomach dorosłego człowieka a także niemowlaka
resuscytację i układali poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocznej.
- pokaz ratownictwa medycznego dla najmłodszych uczniów – zorganizowany w dniu 30.10.2019r
przez szkolną grupę joanitów. Dzieci uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy.
PRZEDSIĘWZIĘCIE VI pt.: „Zagospodarowanie parku przy Alei Basztowej – publiczna
przestrzeń rekreacyjna aranżowana z udziałem mieszkańców wraz z kampanią
informacyjno-edukacyjną dot. rewitalizacji”
Zrealizowane zadania inwestycyjne:
- prace porządkujące istniejącą zieleń – nowe nasadzenia, pielęgnacja drzew, koszenie trawników
PRZEDSIĘWZIĘCIE VII pt.: „System monitoringu w rejonach najbardziej zagrożonych
przestępczością wraz z kampanią: „Nie dla przemocy i uzależnieniom”
Zrealizowane zadania inwestycyjne:
Zainstalowano 1 kamerę monitoringu przy plaży nad jeziorem Reczynek
Zrealizowane zadania społeczne:
- w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
a) podnoszenie kwalifikacji pracowników- udział pedagoga szkolnego w szkoleniu
„Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży”
b) kierowanie na badania ( lekarz biegły) celem ustalenia zależności od alkoholu i wskazania
możliwości leczenia- 4 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
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- w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej:
a) utrzymanie i sfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego – łącznie z
poradnictwa skorzystało 12 osób ( cześć osób wymagała częstszych konsultacji)
- 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”, realizacja bieżących programów edukacyjnych, program „Bieg
po zdrowie”, spotkania z terapeutą)
b) zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieżyw 2019 r. - w terminie od 21.08.2019r do 30.08.2019r. w kolonii profilaktycznej w Ostrowie
uczestniczyło 28 osób
- 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 Abstynenta „Krokus”.
- w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
organizowanie i prowadzenie w szkołach działań edukacyjnych, m.in.: realizacja programu „Spójrz
inaczej
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie:
stosowanie procedury „Niebieska Karta”

PRZEDSIĘWZIĘCIE VIII pt.: „Aktywna integracja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ośnie Lubuskim”
- festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych zorganizowany w dniu 05.09.2019r. na placu przy
murach miejskich przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ośnie Lubuskim – występ artystyczny, gry, zabawy, konkursy. Głównym celem festynu było
przybliżenie problemów osób z niepełnosprawnościami lokalnemu społeczeństwu oraz integracja
tych osób przez wspólne działania kulturalne, edukacyjne i sportowe
- objęcie rodzin wsparciem asystenta rodziny- w 2019 roku z pomocy asystenta rodziny skorzystało
11 rodzin, w których łącznie przebywało 42 dzieci
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- 16 października 2019r. została zawarta umowa PS-VIII.946.8.44.2019.MMAC.Ośno Lubuskie o
wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w ramach resortowego
„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.”
- prowadzona była praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- wyrównywano szanse edukacyjne dzieci i młodzieży poprzez: wypłatę stypendiów socjalnych oraz
wypłatę „świadczenia dobry start”
- w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych rodzin prowadzono wypłatę
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rodzinnych, wychowawczych
- prowadzono wspólne spotkania o charakterze integracyjno-rekreacyjnym, uroczystości rocznicowe:
▪

wyjazd na zawody sportowe osób z niepełnosprawnością do Górzycy05.06.2019r.

▪

wyjazd uczestników na Piknik do Santoka- 24.06.2019r.

▪

turnus rehabilitacyjny w Darłówku dla uczestników w terminie od 28.092019r. do
04.10.2019r.

▪

udział w zabawie Andrzejkowej w Słubicach- 28.11.2019r.

▪

wyjazd do Bieganowa i Cybinki na Dzień godności osób niepełnosprawnych 04.12.2019r.

▪

udział w kiermaszu Bożonoradzeniowym

- prowadzono opiekę dla osób z niepełnosprawnością - w Ośnie Lubuskim zatrudnione są 3
opiekunki, które pomocą objęły 34 osoby długotrwale chore, z niepełnosprawnością
PRZEDSIĘWZIĘCIE IX pt.: „Dbałość o zdrowie, aktywność fizyczną i społeczną jako
determinanty jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi”

45

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA DOPUSZCZALNE
OCENA STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH DOPUSZCZALNYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Nazwa

Lokalizacja, charakterystyka
przedsięwzięcia,

przedsięwzięcia

Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej

Opis realizacji przedsięwzięcia

zakres zadań
Lokalizacja: ul. Jeziorna 3

- złożony wniosek o dofinansowanie

- przebudowa kotłowni węglowej

projektu

na gazową z modernizacją instalacji

budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie

+ zdalne sterowanie

Lubuskim” w ramach RPO Lubuskie

- renowacja/wymiana stolarki

2020 na działania z zakresu modernizacji

okiennej i drzwiowej

energetycznej budynków użyteczności

- remont elewacji z dociepleniem

publicznej

pn.:

„Termomodernizacja

- docieplenie stropów
- wymiana świetlówek na
oświetlenie LED (ok. 285 szt.
praw)

Edukacja na rzecz
bezpieczeństwa

Lokalizacja: obszar rewitalizacji

- zorganizowanie próbnej ewakuacji

- edukowanie osób dotkniętych

przeciwpożarowej w Przedszkolu w

przemocą w rodzinie w zakresie

Ośnie

procedury prawnej

- spotkanie dla najmłodszych uczniów

- edukowanie dzieci i młodzieży w

zorganizowane przez policjantkę dot.

zakresie kształtowania

podstawowych zasad bezpieczeństwa w

prawidłowych postaw zachowań

drodze, do i ze szkoły

społecznych
- kursy udzielania pierwszej
pomocy
- kursy samoobrony
Nowe mieszkania dla
rodzin znajdujących się w
trudnych sytuacjach
mieszkaniowych

1.Przebudowa budynku byłego
kina wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na
mieszkania komunalne
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Lokalizacja: ul. Strażnicza 9
budynek byłego kina
- rewitalizacja budynku byłego kina:
przebudowa i termomodernizacja
wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na lokale mieszkalne i
potrzeby przyległej remizy OSP
2.Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych w
zabudowie pierzejowej
Lokalizacja: ul. 1 Maja, działki nr
ewid. 464/5, 464/3
-zagospodarowanie pustych,
nieużytkowanych terenów
publicznych poprzez budowę
dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych – kamienic
wyglądem nawiązujących do
historycznego otoczenia
Porządkowanie miasta poprzez
nadanie pustym przestrzeniom
Zagospodarowanie pustych
przestrzeni publicznych
wraz z włączeniem
mieszkańców obszaru w ich
projektowanie i
zagospodarowanie

funkcji kulturalnej, rekreacyjnej i
turystycznej, kształtowanie
przestrzeni publicznej,
zagospodarowanie zielenią
urządzoną z udziałem
mieszkańców obszaru m.in. w
procesach projektowania
przestrzeni
Lokalizacja: Obszar rewitalizacji

Przedsięwzięcia polegające
na poprawie standardu
technicznego i jakości

1.Remont zasobu mieszkaniowego
gminy

Ad. 1 Remont budynków mieszkalnych:
- remont budynku przy ul. B.
Chrobrego 32 (2 lokale komunalne) –
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miejsc zamieszkania z

Lokalizacja: budynki i lokale z

wymiana i wzmocnienie pokrycia

zaangażowaniem

mieszkaniami komunalnymi na

dachowego, wzmocnienie ław budynku

obszarze rewitalizacji

oraz nadproży okiennych ,koszt

- remont lub wymiana elewacji,

inwestycji: 295 792,27zł

dachów, stolarki okiennej i

- modernizacja budynku przy ul. B.

drzwiowej budynków

Chrobrego 19 (5 lokali komunalnych) -

- remont, modernizacja lokali

budowa platformy do poruszania się na

mieszkalnych

wózku inwalidzkim, koszt inwestycji:

- wymiana instalacji w lokalach

44157zł

mieszkalnych

- remont budynku przy ul. Plac

- remont, budowa pomieszczeń

Wolności 5(4 lokale komunalne) –

sanitarnych w lokalach

wymiana pokrycia dachowego, koszt

mieszkalnych

inwestycji: 124788,33zł

mieszkańców

- opracowanie dokumentacji na remont
2.Przedsięwzięcia z zakresu

budynku przy ul. Plac Wolności 2 –

efektywności energetycznej

3200zł

budynków
3.Rewitalizacja podwórek –
poprawa jakości przestrzeni
miejskich z zaangażowaniem
lokalnych mieszkańców w proces
projektowy i wykonawczy
Lokalizacja: obręb murów
miejskich
1.Uporządkowanie terenu

Ad.2

nieczynnego cmentarza przy

Realizacja

Poprawa jakości i

zabytkowej kaplicy św. Gertrudy

skrzyżowania

funkcjonalności przestrzeni

Lokalizacja: działka nr ewid. 394,

Strumykowej

i

publicznych i infrastruktury

teren między ulicami Słubicką,

Lubuskim”.

Inwestycja

Zachodnią i Wrzosową

realizowana była na terenie obszaru

inwentaryzacja, uporządkowanie

rewitalizacji. W ramach zadania zostały

pozostałości nagrobków,

wykonane nowe nawierzchnie jezdni,

obszaru rewitalizacji

inwestycji

„Przebudowa

ulic

Kościuszki,

3

Maja

w
w
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Ośnie
części

uporządkowanie zieleni, naprawa

zjazdów, miejsc postojowych, ciągów

kamienno-ceglanego muru

pieszych a także zostało wykonane

ogrodzeniowego

wyniesione przejście dla pieszych przy
przedszkolu

wraz

z

montażem

2.Poprawa jakości i bezpieczeństwa

aktywnego oznakowania przejścia dla

infrastruktury drogowej –

pieszych.

modernizacja dróg i chodników

przebudowana kanalizacja deszczowa.

Częściowo

została

także

Lokalizacja: m.in. ul. Lipowa,
ul. Łąkowa, ul. Słowackiego
- przebudowa, remont lub
modernizacja dróg o historycznej
nawierzchni brukowej - ul. Lipowa
i Słowackiego wraz z przyległymi
chodnikami
- przebudowa drogi o nawierzchni
bitumicznej – ul. Łąkowa wraz z
przyległymi chodnikami
- prace naprawcze i remontowe
dróg i chodników na obszarze
rewitalizacji
Lokalizacja: Obszar rewitalizacji

Ad.2 Od października 2019r pracownik

1.Programy wspierające

Urzędu Miejskiego w ratuszu pomagał w

instalowanie odnawialnych źródeł

wypełnianiu wniosków do rządowego

energii w budynkach

programu pn. „Czyste Powietrze” - to
kompleksowy program, którego celem

Przedsięwzięcia na rzecz
poprawy jakości środowiska

2.Programy wspierające wymianę

jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji

źródeł ciepła na bardziej

pyłów

ekologiczne

wprowadzanych do atmosfery przez

i

innych

zanieczyszczeń

domy jednorodzinne. Program skupia się
3.Kampania ekologiczna – m.in.

na wymianie starych pieców i kotłów na

festyny ekologiczne, spotkania,

paliwo stałe oraz termomodernizacji

działania skierowane na

budynków

propagowanie i przybliżenie zasad

efektywnie zarządzać energią.

jednorodzinnych

selektywnej zbiórki odpadów,
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by

konkursy, ulotki, rozdawanie

Ad.3

mieszkańcom pojemników do

-

segregacji bio odpadów

01.03.2019r.-26.04.2019r.–

akcja

zorganizowana

w

dniach
„zamień

odpadki na kwiatki” – akcja CZG-12 przywożąc

odpady

do

Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów można
było otrzymać sadzonki kwiatka
- zajęcia ekologiczne dla uczniów
zorganizowane w siedzibie CZG-12 –
omawiano

zagadnienia

gospodarką

związane

odpadami,

z

segregacją

odpadów i ich dalszą obróbką
- Eko lekcja – przeprowadzona dla
uczniów przez członków Stowarzyszenia
Nowoczesnego

Łowiectwa

„Pasjonatów”
- W drugiej połowie listopada 2019 r.
została podpisana umowa dotacji na
dofinansowanie zadania pod nazwą:
„Demontaż,

odbiór,

transport

unieszkodliwienie

i

wyrobów

zawierających azbest zlokalizowany na
terenie

Gminy

Ośno

Lubuskie”

pomiędzy Gminą Ośno Lubuskie, a
Wojewódzkim

Funduszem

Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze – w ramach zadania
odebrano

także

azbest z

obszaru

rewitalizacji o wielkości 362m2
- „Eko lekcje” – cykl spotkań CZG-12
obejmujących
Podczas
oprowadzani

edukację

ekologiczną.

Eko-Lekcji

uczestnicy

byli

Zakładzie

po
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Unieszkodliwiania

Odpadów

Komunalnych w Długoszynie, poznali
proces

sortowania

odpadów

oraz

korzyści jakie niesie recykling. W jednym
z

zajęć

uczestniczyły

dzieci

z

Przedszkola Samorządowego w Ośnie
- Piknik ekologiczny „Segreguj odpady –
to się opłaca” (13.06.2019r.) – coroczna
impreza, która jest podziękowaniem dla
dzieci za zbiórkę surowców wtórnych w
akcji

„Zielona

Szkoła,

Zielone

Przedszkole”
- Festyn ekologiczny „segreguj odpady to
się

opłaca”

(27.04.2019r)

–

podsumowanie akcji „Zamień odpadki
na kwiatki”

1.Rewitalizacja zabytkowego

Ad 1.Wykonano remont holu przy

budynku ratusza

sekretariacie w Ratuszu miejskim. W

Lokalizacja: ul. Rynek 1

ramach

- remont elewacji

podwieszany

- renowacja stolarki okiennej i

elektryczne

drzwiowej

stylizowanych żyrandoli i kinkietów, a

Modernizacja obiektów

- termomodernizacja

także prace związane z renowacją ścian

użyteczności publicznej

- wymiana tradycyjnych źródeł

pomieszczenia

ciepła na energooszczędne

wykładzinę dywanową. Koszt inwestycji:

- dostosowanie obiektu dla osób

23

niepełnosprawnych

modernizacji

- modernizacja pomieszczeń we

stylistycznie do historycznego wyglądu

wnętrzu budynku

ciągów komunikacyjnych budynku.

celem poprawy warunków
usług publicznych

zadania

370,00

wykonano

oraz

nowe

z

sufit

instalacje

zamontowaniem

oraz ułożono nową
zł.

Dzięki
hol

wykonanej
dostosowano

2.Renowacja i konserwacja
zabytkowego kościoła św. Jakuba
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Lokalizacja: ul. Różana

Ad 2.Kontynuacja prac remontowych

- kontynuacja ratunkowych prac

kościoła św. Jakuba – wymiana pokrycia

konserwatorskich obiektu

dachowego

zabezpieczających przed katastrofą
budowlaną m.in.: wymiana dachu

Ad 3. Remont budynku przedszkola –

obiektu

remont tarasu i elewacji budynku

3.Rewitalizacja budynku

Wykonanie kurtyn dymowych w Szkole

Przedszkola Samorządowego

Podstawowej – koszt inwestycji:

Lokalizacja: ul. 3 Maja 20

19372,50zł – zabezpieczenie ppoż.

- przebudowa, rozbudowa,
nadbudowa i termomodernizacja
obiektu
- modernizacja i doposażenie placu
zabaw
4.Remont kaplicy św. Gertrudy
Lokalizacja: Działka nr ewid. 394,
róg ulic Gronowskiej i Słubickiej
prace naprawcze i konserwatorskie
pokrycia dachowego i
zabezpieczenia spękań ścian
- Otwarcie nowej siedziby Klubu
1. Prowadzenie cyklicznych działań edukacyjnoSeniora w budynku MDK
animacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej
- organizacja
i
XI Festiwalu Muzyki
budowania tożsamości regionalnej, Kameralnej i Organowej Convallaria
2019 – 3 koncerty w kościele św.
Spotkania z kulturą

2.Promocja dziedzictwa

Jakuba, 2 koncerty w Sali Rajców

kulturowego i historycznego regionu ratusza
wśród Miejskiego
mieszkańców obszaru rewitalizacji i całego
- organizacja
regionuimprezy na skwerze
miejskim z okazji Światowego Dnia
3.Organizowanie koncertów, spotkań,Książki
warsztatów,
– utworzenie Parku Budowli z
imprez, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych
Książek poprzedzone
z
wcześniej akcją
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udziałem różnych twórców, osobistości
zbierania
związanych
makulatury i książek oraz
z działalnością kulturalną

występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- organizacja na skwerze miejskim

4.Aktywizowanie miejsc obszaru rewitalizacji
konkursu plenerowego dla dzieci pn.:
poprzez organizację na nich różnego „Szukanie
rodzaju ukrytych książek”
wydarzeń kulturalnych.

- organizacja cyklicznego mini Pchli
Targu na placu przy Baszcie Krzaków
- organizacja cyklu spotkań z książką
pn. „Biblioteka pod chmurką” z
konkursem plastycznym
- konkurs fotograficzny
FACE(and)BOOK
- plener malarski z okazji Dnia Dziecka
i Dnia Matki przy fontannie na skwerze
miejskim
- udział uczniów Szkoły Podstawowej w
Ośnie Lubuskim w ogólnopolskim
konkursie pn. „Do hymnu” – udział
wzięło 350 uczniów
- konkurs recytatorski pt. „Wiersze
Świerszcza zorganizowany w Szkole
Podstawowej w Ośnie Lubuskim
- wernisaż fotograficzny w Szkole
Podstawowej w Ośnie Lubuskim
- spektakl teatralny przygotowany przez
uczniów szkoły podstawowej który
odbył się na scenie sali kinowej
- udział w społecznej akcji „Narodowe
Czytanie” zorganizowane na skwerze
przy fontannach
- plener malarski zorganizowany na
skwerze z fontannami
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- projekt „Polska Moja Ojczyzna” –
warsztaty dla dzieci przedszkolnych dot.
M.in. historii naszego kraju
- 08.02.2019r – kreatywne warsztaty w
MOS-ie
- dla klas IV Szkoły Podstawowej
zorganizowano zajęcia edukacyjne w
ramach Programu Antynikotynowego
Edukacji Zdrowotnej pt.:”Bieg po
1. Organizowanie i rozwijanie w
szkole dla dzieci:
- zajęć wyrównawczych
- zajęć rozwijających
- wyjazdów edukacyjnych
- kół zainteresować
- warsztatów rozwijających
Działania prowadzące do
wzrostu poziomu edukacji

kreatywność i innowacyjność
2.Doradztwo edukacyjnozawodowe
3.Realizacja zajęć i terapii na rzecz
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
4.Warsztaty dla nauczycieli

zdrowie” (zagadnienia m.in.: skutki
palenia papierosów, umiejętność
asertywnej odmowy w trudnych
sytuacjach)
- 28.02.2019r – Mobilne Planetarium dla
uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej
- akcja promująca zdrowe odżywianie:
„Owoc daje moc” dla uczniów klas IV
Szkoły Podstawowej
- lekcja pokazowa z wykorzystaniem
robotów Photon w Szkole Podstawowej
– kształcenie umiejętności
wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnej
- zakup do Szkoły Podstawowej w
Ośnie dwóch interaktywnych
monitorów dotykowych z
dofinansowaniem z rządowego
programu „Aktywna tablica”. Program
obejmuje także szkolenia dla nauczycieli
dot. obsługi i wdrażania monitorów
- projekt dla uczniów szkoły
podstawowej „Zaprojektuj szkolny
dziedziniec od nowa” – m.in. odbyły się
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warsztaty dla uczniów z podstaw
geometrii oraz zajęcia praktyczne z
architektury krajobrazu
- realizacja programu „Digital Kids –
zaprogramuj misję na Marsa! Nuts3 –
gorzowski” – szkolenia z zakresu
kompetencji medialnych i cyfrowych
dotyczących programowania dla
nauczycieli i uczniów edukacji
wczesnoszkolnej
- reaktywacja szkolnej gazetki
- obchody Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego – zabawy edukujące dla
uczniów dot. aspektów zdrowia
psychicznego: aktywności fizycznej,
odpoczynku, rozwoju intelektualnego,
relacji interpersonalnych oraz
świadomości własnych emocji
1.Programy wspierające,
aktywizacyjne i budujące
Przedsięwzięcia
zmniejszające narażenie na

kompetencje osób doświadczonych
ubóstwem

ubóstwo oraz hamujące
proces dziedziczenia
ubóstwa

2.Formy pracy z młodzieżą
nakierowane na przerwanie cyklu
dziedziczenia ubóstwa

55

4. PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

I.

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

przyjętego

uchwałą III/18/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20
grudnia 2018r.
- w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu:
a) podnoszenie kwalifikacji pracowników- udział pedagoga szkolnego w szkoleniu
„Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży”
b) kierowanie na badania ( lekarz biegły) celem ustalenia zależności od alkoholu i wskazania
możliwości leczenia- 4 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 12 osób ( cześć osób wymagała częstszych konsultacji)

- 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”, realizacja bieżących programów edukacyjnych, program „Bieg
po zdrowie”, spotkania z terapeutą)
b) zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży- w 2019 r.
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- w terminie od 21.08.2019r do 30.08.2019r. w kolonii profilaktycznej w Ostrowie
uczestniczyło 28 osób
- 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 Abstynenta „Krokus”.
II.

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”
III.

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2019-2021 przyjętego uchwałą Nr V/48/2019Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 29 maja 2019r.

- w zakresie przywrócenia

rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
a) objęcie rodzin wsparciem asystenta rodziny- w 2019 roku z pomocy asystenta rodziny
skorzystało 11 rodzin, w których łącznie przebywało 42 dzieci
16 października 2019r. została zawarta umowa PS-VIII.946.8.44.2019.MMAC.Ośno Lubuskie o
wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w ramach resortowego
„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.” Dotacja
celowa w wysokości 10.053,00 zł została wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów
zatrudnienia asystenta rodziny.
b) prowadzona była praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczowychowawcze,
c) wyrównywano szanse edukacyjne dzieci i młodzieży poprzez :
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-wypłatę stypendiów socjalnych dla od stycznia do czerwca 2019 przyznana została pomoc dla 73
dzieci na kwotę 85.118,00 zł oraz od września do grudnia 2019 dla 66 dzieci na kwotę 39.868,66łącznie wydatkowano 124.986,66 ( w tym: 99 989,33 zł z dotacji oraz 24 997,33 zł udziału
własnego)
- wypłatę „świadczenia dobry start”
- w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych rodzin
- wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wypłat świadczeń rodzinnych
- wypłat świadczenia wychowawczego.
IV.

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 2019 roku
- wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” w 15 przypadkach
- powołano 15 grup roboczych,
b) wdrażanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.,
c) dostęp do poradnictwa specjalistycznego

V.

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.
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Ponadto podejmowane były działania mające na celu:
1) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez:
I.1 tworzenie

warunków

służących

zaspokajaniu

potrzeb

osób

niepełnosprawnych i starszych w tym:
•

rozwój usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez

działalność

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim
– ze wsparcia skorzystało łącznie 20 osób,

- współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy z podmiotami zewnętrznymi:
➢ wspólne spotkania o charakterze integracyjno-rekreacyjnym, uroczystości
rocznicowe:
▪

wyjazd na zawody sportowe osób z niepełnosprawnością do Górzycy- 05.06.2019r.

▪

wyjazd uczestników na Piknik do Santoka- 24.06.2019r.

▪

turnus rehabilitacyjny w Darłówku dla uczestników w terminie od 28.092019r. do
04.10.2019r.

▪

udział w zabawie Andrzejkowej w Słubicach- 28.11.2019r.

▪

wyjazd do Bieganowa i Cybinki na Dzień godności osób niepełnosprawnych 04.12.2019r.

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. Uczestnicy mają możliwość rozwoju własnych
zainteresowań i zaprezentowania ich innym ( np. udział w konkursach recytatorskich itp.)
➢ udział w kiermaszu Bożonoradzeniowym
Osiągnięte efekty:

integracja ze społecznością lokalną, uczestnicy czują się pełnoprawnym

członkami społeczności lokalnej.
•

rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu Gminy Ośno Lubuskie
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim zatrudnione są 3 opiekunki, które
pomocą objęły 34 osoby długotrwale chore, z niepełnosprawnością
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5. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
GMINNYMI, REALIZACJA WIELOLETNIEGO
PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY
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.
Zasób gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 630,5812 ha o wartości
księgowej 7 702 747,50 zł.

Gmina Ośno Lubuskie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dokonała następującego
obrotu nieruchomościami:

I.

Zbycie nieruchomości gruntowych:

Zasób gminnych nieruchomości w roku 2019, w wyniku sprzedaży, uległ zmniejszeniu
o powierzchnię 0,8104 ha a łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w trybie przetargowym
i bezprzetargowym nieruchomości wyniosła 480 920,00 zł.
1.

udział 1/8 w
działce nr
159/9

Radachów

0,0061 ha

52,46 zł

660,00 zł

2.

261/78

Ośno
Lubuskie

0,1345 ha

1 358,45 zł

59 090,00 zł

3.

1051/16

Ośno
Lubuskie

0,0817 ha

833,34 zł

67 670,00 zł
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4.

126/1

Świniary

0,0044 ha

17,60 zł

3 500,00 zł

5.

1051/15

Ośno
Lubuskie

0,0855 ha

872,10 zł

75 500,00 zł

6.

1001/10

Ośno
Lubuskie

0,1295 ha

1 113,70 zł

77 700,00 zł

7.

527/16

Ośno
Lubuskie

0,2854 ha

3 167,94 zł

158 100,00 zł

8.

261/76

Ośno
Lubuskie

0,0413 ha

417,13 zł

19 200,00 zł

9.

261/77

Ośno
Lubuskie

0,0420 ha

424,20 zł

19 500,00 zł

SUMA

0,8104 ha

8 256,92 zł

480 920,00 zł

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z
dniem 01.01.2019 r. gminny zasób nieruchomości uległ zmniejszeniu o powierzchnię 8,3431 ha,
wartość księgowa tych nieruchomości wynosiła 93 453,24 zł, kwota uzyskana z tytułu
przekształcenia użytkowania we własność wyniosła 7 481,42 zł.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

356
23
29
34
38
71
94
104
108
120
166
186
188
208
220
296
311
312
317
324
327
330

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie

0,0710 ha
0,0571 ha
0,0603 ha
0,0627 ha
0,0745 ha
0,0590 ha
0,0643 ha
0,0594 ha
0,0426 ha
0,0648 ha
0,0597 ha
0,0736 ha
0,0740 ha
0,0745 ha
0,0715 ha
0,0426 ha
0,0645 ha
0,1227 ha
0,0751 ha
0,0992 ha
0,1010 ha
0,0918 ha

790,00 zł
630,00 zł
670,00 zł
690,00 zł
830,00 zł
650,00 zł
710,00 zł
660,00 zł
500,00 zł
780,00 zł
660,00 zł
820,00 zł
820,00 zł
760,00 zł
730,00 zł
470,00 zł
720,00 zł
1 360,00 zł
830,00 zł
1 340,00 zł
1 360,00 zł
1 240,00 zł
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

331
332
333
338
357
359
396
417
424
440
462
466
467
496
497
531
551
558
561
603
607
635
650
682
695
731
733
737
738
838
843
846
850
856
866
867
881
904
913
926
948
169/19
181/1
181/3
190/1
190/2
306/11
306/4
306/5

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Smogóry
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie

0,0743 ha
0,0898 ha
0,0844 ha
0,1054 ha
0,0711 ha
0,0696 ha
0,0607 ha
0,0648 ha
0,0557 ha
0,1437 ha
0,0192 ha
0,0479 ha
0,0279 ha
0,0807 ha
0,0806 ha
0,3058 ha
0,0826 ha
0,0631 ha
0,1720 ha
0,0598 ha
0,0598 ha
0,0546 ha
0,0628 ha
0,0855 ha
0,0632 ha
0,0680 ha
0,0929 ha
0,0425 ha
0,0525 ha
0,0604 ha
0,1024 ha
0,0913 ha
0,1186 ha
0,1093 ha
0,0614 ha
0,0649 ha
0,0522 ha
0,0697 ha
0,0732 ha
0,0874 ha
0,0658 ha
0,2820 ha
0,0357 ha
0,0153 ha
0,0822 ha
0,0020 ha
0,0451 ha
0,0298 ha
0,0359 ha

1 000,00 zł
1 210,00 zł
1 140,00 zł
1 422,00 zł
790,00 zł
770,00 zł
670,00 zł
720,00 zł
620,00 zł
1 600,00 zł
210,00 zł
530,00 zł
310,00 zł
890,00 zł
890,00 zł
4 130,00 zł
920,00 zł
700,00 zł
2 320,00 zł
660,00 zł
660,00 zł
610,00 zł
700,00 zł
950,00 zł
710,00 zł
690,00 zł
1 010,00 zł
460,00 zł
540,00 zł
670,00 zł
1 140,00 zł
1 010,00 zł
1 230,00 zł
1 110,00 zł
680,00 zł
720,00 zł
580,00 zł
770,00 zł
750,00 zł
970,00 zł
730,00 zł
- zł
400,00 zł
165,24 zł
904,00 zł
26,00 zł
500,00 zł
330,00 zł
398,00 zł
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

306/6
353/3
436/4
464/2
477/1
477/3
543/3
573/7
605/10
605/3
605/4
605/5
605/6
605/8
670/3
670/4
705/1
705/4
705/5
707/1
707/15
707/7
825/1

Ośno Lubuskie
0,0365 ha
405,00 zł
Ośno Lubuskie
0,1172 ha
1 300,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0268 ha
297,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0591 ha
656,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0397 ha
441,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0547 ha
607,00 zł
Ośno Lubuskie
0,1840 ha
2 042,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0455 ha
510,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0053 ha
62,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0626 ha
732,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0053 ha
62,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0060 ha
70,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0256 ha
299,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0199 ha
233,00 zł
Ośno Lubuskie
0,3139 ha
4 237,00 zł
Ośno Lubuskie
0,6237 ha
8 420,00 zł
Ośno Lubuskie
0,1602 ha
1 780,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0909 ha
927,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0721 ha
735,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0669 ha
682,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0689 ha
703,00 zł
Ośno Lubuskie
0,0721 ha
735,00 zł
Ośno Lubuskie
0,7948 ha
8 583,00 zł
SUMA
8,3431 ha
93 453,24 zł
Nie dokonano zbycia nieruchomości gruntowych w innych formach, takich jak oddanie
w użytkowanie wieczyste czy nieodpłatne przekazanie.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych:
Do 31 grudnia 2019 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. Kościelnej 20 w Ośnie Lubuskim o wartości 86 200 zł,
2. Lokal nr 6 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Ośnie Lubuskim o wartości 50 070 zł,
3. Lokal nr 8 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Ośnie Lubuskim o wartości 107 940 zł,
4. Lokal nr 3 w budynku przy ul. Kopernika 23 w Ośnie Lubuskim o wartości 74 800 zł,

Łączna wartość zbytych lokali wyniosła 319 010 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
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oraz zwierania kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, od
ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom udzielono bonifikaty w wysokości 95 %, tj.
303 059,50 zł, a łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali wyniosła 15 950,50 zł.

III. Nabycie nieruchomości:
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Gmina Ośno Lubuskie nabyła n/w
nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8533 ha i wartości 46 228 zł:
1. 109/13

Grabno

2.

21/4

Smogóry

3.

168/1

Smogóry

4. 176/16 Smogóry

0,0787

nieodpłatne przekazanie AN Rep. A nr

ha

7093/2019

0,0200

nieodpłatne przekazanie AN Rep. A nr

ha

7093/2019

0,7000

nieodpłatne przekazanie AN Rep. A nr

ha

7093/2019

0,0546

nieodpłatne przekazanie AN Rep. A nr

ha

7093/2019

7 870,00 zł
988,00 zł
34 580,00 zł
2 790,00 zł

IV. Użytkowanie wieczyste, dzierżawa, trwały zarząd.
1. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień
31.12.2019 r. wynosiła 3,6487 ha. Dochód z tytułu opłat rocznych za użytkowanie
wieczyste gruntów wyniósł 3 848,11 zł brutto.
2. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosi
134,5037 ha. Dochód z tytułu czynszu dzierżawnego majątku gminnego za rok 2019
wyniósł 169 639,97 zł brutto.
3. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy
w roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi 3,1172 ha. Dochód z tytułu trwałego zarządu
majątkiem gminnym za rok 2019 wyniósł 3 843,78 zł brutto.

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,
V. ZESTAWIENIE LOKALI KOMUNALNYCH

Zbiorcze zestawienie lokali komunalnych (stan na 31.12.2019r.)
TEREN MIASTA
ILOŚĆ

ILOŚĆ

POWIERZCHNIA

BUDYNKÓW

LOKALI

UŻYTKOWA
LOKALI W M2

Budynki mieszkalne stanowiące

16

79

3 436,25m2

-

-

-

17

25

1 101,05m2

-

-

-

33

104

4 537,3m2

ILOŚĆ

ILOŚĆ

POWIERZCHNIA

BUDYNKÓW

LOKALI

UŻYTKOWA

w 100% własność gminy
- w tym budynki socjalne
Budynki wspólnot
mieszkaniowych, których
zarządcą jest Gmina
Budynki innych wspólnot
mieszkaniowych
OGÓŁEM W ZARZADZIE
GMINY
TEREN GMINY

LOKALI W M2
Budynki mieszkalne stanowiące

8

33

1 762,79m2

3

18

742,87m2

w 100% własność gminy
- w tym budynki socjalne
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Budynki wspólnot

12

15

630,67m2

-

-

-

20

48

2 393,46 m2

mieszkaniowych, których
zarządcą jest Gmina
Budynki innych wspólnot
mieszkaniowych
OGÓŁEM W ZARZADZIE
GMINY
RAZEM TERENY MIASTA I GMINY
ILOŚĆ

ILOŚĆ

BUDYNKÓW LOKALI

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
LOKALI W M2

24

110

5 199,04 m2

- w tym budynki socjalne

3

18

742,87m2

Budynki wspólnot

29

40

1731,72m2

-

-

-

53

152

6930,76m2

Budynki mieszkalne stanowiące
w 100% własność gminy

mieszkaniowych, których
zarządcą jest Gmina
Budynki innych wspólnot
mieszkaniowych
OGÓŁEM W ZARZADZIE
GMINY

Na koniec grudnia 2019 roku zasób mieszkaniowy Gminy Ośno Lubuskie liczył 152 lokale
mieszkalne o ogólnej powierzchni użytkowej 6930,76m2, z czego:
- w 24 budynkach stanowiących 100% własność gminy zlokalizowanych jest 110 lokali
mieszkalnych,
- w 29 budynkach wspólnot mieszkaniowych, których zarządcą jest gmina – 40 lokali mieszkalnych,
- w 3 budynkach wydzielono 18 lokali socjalnych, które stanowią prawie 12% liczby lokali
komunalnych.
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Szczegółowy wykaz budynków i lokali komunalnych (stan na 31.12.2019r.)
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

2

Nr 2 – 53,40 m – 3p, k, ł

5 lokali – 288,89
2

m

Nr 3 – 43,88 m2 - 2p, k, ł

Budynek w całości
własnością gminy –
5 lokali

Nr 4 – 59,07 m2 – 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

6 lokali:

Nr 6 – 38,48 – 2p, k, wc

- 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 lokali –

Budynek w całości

Nr2 – 24,46 m2 – 1p,k,wc

308,71 m2

własnością gminy –

Nr3 – 15,92 m2

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 lokal gminny
- 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

11 lokali –

Budynek w całości

k., ł

350,39 m2

własnością gminy -

Nr 2 – 29,21 m2– 1p, aneks

11 lokali

k., 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 21

Nr 1 – 76,40 m2 – 4p, k ł

1 lokal –

Budynek składa się z

76,40 m2

2 lokali:
- 1 gminny
- 1 prywatny

9.

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

10.

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

4 lokali:

Nr 4 – 24,06 m2 – 1p, k, wc

- 3 lokale gminne
- 1 lokal prywatny

11.

Kolejowa 2

Nr 5 – 64,70 m2– 3p, k, ł

1 lokal -

Budynek składa się z

64,70m2

8 lokali:
- 1 lokal gminny
- 7 lokali prywatnych

12.

Kopernika 19

Nr 2 – 89,20 m2 – 3p, k, wc

1 lokal –
89,20 m

2

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

13.

Kopernika 21

Nr 1 – 60,06 m2 – 2p, k, ł

2 lokale – 120,12 Budynek w całości

Nr 2 – 60,06 m2 – 2p, k, ł

m2

własnością gminy 2 lokale

14.

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

15.

1 Maja 1

Nr 4 – 24,60 m – 1p, k

1 lokal – 24,60

Budynek składa się z

m2

4 lokali:
- 1 lokal gminny
- 3 lokale prywatne
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16.

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

17.

3 Maja 5/1

65,80 m2 -3p, k, ł

1 lokal –

Budynek w całości

65,80 m2

własnością gminy 1 lokal

18.

3 Maja 6

67,60m2- 4p, k, ł, wc

1 lokal –

Budynek w całości

67,60 m2

własnością gminy 1 lokal

19.

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

20.

Plac Wolności Nr 1 – 68,91 m2 – 3p, k, ł
2

Nr 2 – 51,30 m2 – 2p, k

2 lokale – 120,21 Budynek w całości
m2

własnością gminy 2 lokale

21.

Plac Wolności Nr 6 - 18,33 m2– 1p

1 lokal – 18,33

Budynek składa się z

3

m2

7 lokali:
- 1 lokal gminny
- 6 lokali prywatnych

22.

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

23.

Plac Wolności Nr 1 – 43,12 – 4p, k
5

Nr 2 – 53,79 – 2p, k

4 lokale -185,92
2

m

Nr 3 – 44,41 – 2p, k

Budynek w całości
własnością gminy 4 lokale

Nr 4 – 44,60
24.

Radachowska
5

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

Budynek składa się z
4 lokali:
- 1 lokal gminny
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- 3 lokale prywatne
25.

Różana 3

72,41 m2 – 3p, k, ł

1 lokal –

Budynek w całości

72,41 m2

własnością gminy 1 lokal

26.

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

2 lokale – 138,91 Budynek składa się
m2

z 4 lokali:
- 2 lokale gminne
- 3 lokale prywatne

27.

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

1 lokale- 52,80m2 Budynek składa się z
5 lokali:
- 1 lokal gminny
- 4 lokale prywatne

28.

Słowackiego

71,79 m2 – 3p, k, wc

14

1 lokal –

Budynek w całości

71,79 m2

własnością gminy –
1 lokal

29.

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

własnością gminy –

Nr 3 – 39,38 m2 –2p, k, ł

5 lokali

Nr 4 – 61,14 m2– 2p, k, ł
Nr 5 – 40,49 m2 – 2p, k, ł
30.

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
31.

Słubicka 14

Nr 2 – 33,24 m2 – 2p, k, ł

2 lokale – 74,85

Budynek składa się z

Nr 4 – 41,61 m2 – 2p, k

m2

4 lokali:
- 2 lokale gminne
- 2 lokal prywatny
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32.

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

własnością gminy –

Nr 3 – 74,45 m2– 3p, k, ł

5 lokali

Nr 4 – 29,45 m2– 1p, k, ł
Nr 5 – 35,7 m2 – 1p, k
33.

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

własnością gminy –

Nr 3 – 26,56 m2– 1p, k

6 lokali

2

Nr 4 – 38,91 m – 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 w

Nr 2 – 44,06 m2

375,84 m2

całości

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 w

Nr 2 – 38,38 m2

287,28 m2

całości

Nr 3 – 71,20 m2– 3p, k, ł

własnością

Nr 4 – 45,40 m2– 2p, k, ł

gminy – 5 lokali

Nr 5 – 72,01 m2
3

Smogóry

Nr 1 -28m2 – p, ł, k

1 lokal – 28m2

Nr 1 – 58,19 m2

6 lokali – 279,54 m2

56B/4
4.

Smogóry 60

Budynek w

Nr 2 – 35,48 m2

całości

Nr 3 – 48,00 m2

własnością

Nr 4 – 43,88 m2

gminy – 6 lokali

Nr 5 – 46,85 m2
Nr 6 – 47,14 m2
5.

Smogóry 61

Nr 1 – 36,65 m2
Nr 2 – 36,58 m2

6 lokali – 205,70 m2

Budynek w
całości

Nr 3 – 35,87 m2
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Nr 4 – 36,15 m2

własnością

Nr 5 – 36,65 m2

gminy – 6 lokali

Nr 6 – 23,80 m2
6.

Smogóry 62

Nr 1 – 32,58 m2

6 lokali – 257,63 m2

Budynek w

Nr 2 – 37,85 m2

całości

Nr 3 – 36,65 m2

własnością

Nr 4 – 36,38 m2

gminy – 6 lokali

Nr 5 – 61,53 m

2

Nr 6 – 52,64 m2

7.

8.

Smogóry 65

Nr 1 – 84,05 m2 – 3p, k,

Budynek w

ł

całości

Nr 2 – 63,54 m2– 3p, k

własnością

Nr 3 – 80,21 m2– 2p, k, ł

gminy – 3 lokale

Radachów 38

Nr 3 – 64,95 m2 – 2p, k,

A

ł
38

3 lokale – 227,80 m2

2 lokale – 129,75 m2

Budynek składa
się z 7 lokali:

2

Nr 2 – 64,80 m - 2p, k, ł

- 2 lokale

B

gminne
-

5

lokali

prywatnych
9.

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
10.

Trześniów 1B

Nr 2 – 37,50 m2

1 lokal –

Budynek 18

37,50 m2

rodzinny:
- 1 lokal gminny
-

17

lokali

prywatnych
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11.

Trześniów 3

Nr 2 – 29,79 m2

2 lokale – 66,49 m2

Nr 5 – 36,70 m2 – 2p, k, ł

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

6

lokali

prywatnych
12.

Trześniów 4

Nr 1 – 55,00 m2 – 2p, k, ł 1 lokal –

Budynek składa

55,00 m2

się z 2 lokali:
- 1 lokal gminny
-

1

lokal

prywatny
13.

Lipienica 3

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

Budynek
bliźniak w
całości gminny

14.

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
15.

Połęcko 54

Nr 3 – 30,30 m2

1 lokal –

Budynek składa

30,30 m2

się z 6 lokali:
- 1 lokal gminny
-

5

lokali

prywatnych
16.

Grabno 6

75,00 m2 – 3p, k, ł

1 lokal –

Budynek

75,00 m2

całości

w

własnością
gminy – 1 lokal
17.

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
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18.

Sienno 23

Nr 1 – 55,00 m2 – 2p, k, ł 1 lokal –

Budynek składa

55,00 m2

się z 4 lokali:
- 1 lokal gminny
-

3

lokale

prywatne
19.

Lubień 14

Nr 3 – 36,10 m2

1 lokal –

Budynek składa

36,10 m2

się z 4 lokali:
- 1 lokal gminny
-

3

lokale

prywatne
20.

Lubień 15

Nr 3 – 43,00 m2 – 2p, k

2 lokale – 93,68 m2

Budynek składa

Nr 5 – 50,68 m2 – 2p, k, ł

się z 5 lokali:
- 2 lokale
gminne
-

3

lokale

prywatne

VI. POTRZEBY MIESZKANIOWE

Liczba wnioskodawców ubiegających się o lokal mieszkalny (wg. list osób oczekujących na
lokal obowiązujących na 2019 rok)

Liczba

rodzin

/

wniosków
Osoby oczekujące na lokal komunalny

16

Osoby oczekujące na lokal socjalny

11

Osoby oczekujące na lokal zamienny

7

OGÓŁEM

34

Potrzeby Gminy w zakresie mieszkań komunalnych wg. list osób oczekujących na lokal na 2019
rok szacuje się na 34 rodziny. W porównaniu do 2018 roku liczba ta zmniejszyła się o 5 rodzin. W
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2019 nie było skutecznych przydziałów na lokal, natomiast pod koniec 2019 roku dokonano jednej
zamiany lokalu w wyniku której do przydziału w 2020 roku jest duży lokal komunalny.

VII. SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

Planowana sprzedaż lokali w 2019 roku zgodnie z prognozą Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ośno Lubuskie miała wynosić 11 lokali.
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.

W 2019 roku sprzedano 4 lokale:
- Ośno Lubuskie, ul. Kościelna 20/1
- Ośno Lubuskie, ul. Kolejowa 2/8
- Ośno Lubuskie, ul. Kolejowa 2/6
- Ośno Lubuskie, ul. Kopernika 23/3

VIII. REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W budżecie na rok 2019 przeznaczono 665213,76 zł na prac remontowe i modernizacyjne przy
mieszkaniowym zasobie gminy Ośno Lubuskie. Wykonano następujące prace:
- remont budynku przy ul. B. Chrobrego 32 (2 lokale komunalne) – wymiana i wzmocnienie
pokrycia dachowego, wzmocnienie ław budynku oraz nadproży okiennych, koszt inwestycji:
295 792,27zł;
- modernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 19 (5 lokali komunalnych) - budowa platformy do
poruszania się na wózku inwalidzkim, koszt inwestycji: 44 157zł;
- remont budynku przy ul. Plac Wolności 5 (4 lokale komunalne) – wymiana pokrycia
dachowego, koszt inwestycji: 124 788,33zł;
- remont budynku przy ul. Gronowskiej 6 (12 lokali komunalnych) – wymiana pokrycia
dachowego, koszt inwestycji: 62 645,86zł;
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- remont budynku Smogóry 54 (5 lokali komunalnych) – wymiana pokrycia dachowego, koszt
inwestycji: 103 037,50zł;
- modernizacja budynku gospodarczego Smogóry 60 – wymiana pokrycia dachowego - koszt
inwestycji: 31 592,8 zł;
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym ul. Sulęcińska 6/2 – koszt 5 888,49 zł;
- opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Plac Wolności 2 – 3 200zł
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II. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

L.P.

NUMER
UCHWAŁY

DATA
PODJĘCIA

PRZEDSTAWIENIE UCHWAŁY
(TREŚĆ)
POSTANOWIENIE W SPRAWIE
w sprawie: odwołania członka
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim
w sprawie: uzupełnienia składu
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim
w sprawie: powołania komisji skarg,
wniosków i petycji
w sprawie: ustanowienia herbu i flagi
gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich
używania
w sprawie: zmiany uchwały nr
II/6/2018 z dnia 29 listopada w
sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Ośno Lubuskie z
organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2019 rok
w sprawie: ustalenia sieci szkół
podstawowych na terenie gminy Ośno
Lubuskie
w sprawie: przyjęcia programu polityki
zdrowotnej pn. "Program polityki
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji
leczniczej mieszkańców gminy Ośno
Lubuskie na lata 2019-2023"
w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr
XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002r.
w sprawie zmiany w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania i
rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie
dla potrzeb utworzenia Miejskiego
Obszaru Przemysłowego
w sprawie: zmiany budżetu gminy na
rok 2019r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2020r.
w sprawie ustalenia stawki za
pojemnik o określonej pojemności,
uiszczanej przez właścicieli

1.

IV/24/2019

14.03.2019r.

2.

IV/25/2019

14.03.2019r.

3.

IV/26/2019

14.03.2019r.

4.

IV/27/2019

14.03.2019r.

5.

IV/28/2019

14.03.2019r.

6.

IV/29/2019

14.03.2019r.

7.

IV/30/2019

14.03.2019r.

8.

IV/31/2019

14.03.2019r.

9.

IV/32/2019

14.03.2019r.

10.

IV/33/2019

14.03.2019r.

11.

IV/34/2019

14.03.2019r.

Zzrealizowano
NZ- nie
zrealizowano
Z
Z
Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z
Z
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12.

13.

14.

IV/35/2019

IV/36/2019

IV/37/2019

14.03.2019r.

14.03.2019r.

14.03.2019r.

15.

IV/38/2019

14.03.2019r.

16.

V/39/2019

29.05.2019r.

17.

18.

19.

20.

V/40/2019

V/41/2019

V/42/2019

V/43/2019

29.05.2019r.

29.05.2019r.

29.05.2019r.

29.05.2019r.

nieruchomości niezamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Ośno
Lubuskie
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pochodzącymi z
nieruchomości zamieszkałych Gminy
Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki
tej opłaty
w sprawie: określenia warunków
udzielenia i wysokości stawek
procentowych bonifikaty od opłaty z
tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów
w sprawie wprowadzenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ośno
Lubuskie w 2019 roku
w sprawie określenia wykazu kąpielisk
na terenie Gminy Ośno Lubuskie
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i
rozliczania oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji udzielanych z
budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla
publicznych i niepublicznych: szkół,
przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne i
osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego
w sprawie regulaminu otwartego
konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert
w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Gminy
Ośno Lubuskie na rok 2020
w sprawie zmiany uchwały nr
XV/102/2000 Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia
2000r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i
opłat za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej ,

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
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21.

V/44/2019

29.05.2019r.

22.

V/45/2019

29.05.2019r.

23.

24.

V/46/2019

V/47/2019

29.05.2019r.

29.05.2019r.

25.

V/48/2019

29.05.2019r.

26.

V/49/2019

29.05.2019r.

27.

VI/50/2019

27.06.2019r.

28.

VI/51/2019

27.06.2019r.

29.

VI/52/2019

27.06.2019r.

30.

VI/53/2019

27.06.2019r.

31.

VI/54/2019

27.06.2019r.

32.

VI/55/2019

27.06.2019r.

33.

VII/56/2019

23.08.2019r.

34.

VIII/57/2019 12.09.2019r.

będących w zarządzie Miejskiego
Domu Kultury w Ośnie Lubuskim
w sprawie zmiany budżetu gminy na
2019r.
w sprawie udzielania dotacji w 2019
roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków
w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Ośno Lubuskie
w sprawie zmiany uchwały nr
IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 14 marca 2019r. w
sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ośno Lubuskie w
2019 roku
w sprawie uchwalenia "Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2021"
w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z
późn. zmianami w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla
uczniów
w sprawie zmiany budżetu gminy za
2019r.
sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Ośna Lubuskiego
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Ośno Lubuskie za 2018r.
w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Ośna Lubuskiego
w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli
w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego statutu Gminy Ośno
Lubuskie
w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie zadania publicznego w
zakresie organizacji lokalnego
transportu zbiorowego i zawarcia
porozumienia
w sprawie zmiany budżetu gminy na
2019 r.

Z

Z

NZ

Z

Z

Z

Z
Z
Z
Z
Z
NZ

Z

Z
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35.

VIII/58/2019 12.09.2019r.

36.

VIII/59/2019 12.09.2019r.

37.

VIII/60/2019 12.09.2019r.

38.

39.

VIII/61/2019 12.09.2019r.

VIII/62/2019 12.09.2019r.

40.

IX/63/2019

28.11.2019r.

41.

IX/64/2019

28.11.2019r.

42.

IX/65/2019

28.11.2019r.

43.

IX/66/2019

28.11.2019r.

44.

IX/67/2019

28.11.2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej nr III/21/2018 z dnia
20.12.2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ośno Lubuskie na lata 20192031.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu
w sprawie zmiany regulaminu
wynagradzania i przyznawania
dodatków nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Ośno Lubuskie
w sprawie zmiany uchwały nr
V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w
sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji udzielanych z
budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla
publicznych i niepublicznych: szkół,
przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne i
osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego
w sprawie zmiany uchwały nr
V/41/2019 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r.
(Dz.Urz. Woj. Lub 2019 poz 1587) w
sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Ośno
Lubuskie na rok 2020
w sprawie zmiany budżetu gminy na
2019r.
w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek i
zwolnień w podatku od
nieruchomości
w sprawie określenia wysokości
stawek i zwolnień w podatku od
środków transportowych
w sprawie wysokości stawek i zasad
poboru opłaty targowej
w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Ośno Lubuskie z
organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2020 rok

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
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45.

46.

IX/68/2019

IX/69/2019

28.11.2019r.

28.11.2019r.

47.

IX/70/2019

28.11.2019r.

48.

IX/71/2019

28.11.2019r.

49.

IX/72/2019

28.11.2019r.

50.

IX/73/2019

28.11.2019r.

51.

IX/74/2019

28.11.2019r.

52.

IX/75/2019

28.11.2019r.

53.

IX/76/2019

28.11.2019r.

54.

55.

IX/77/2019

X/78/2019

28.11.2019r.

19.12.2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr
XV/102/2000 Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia
2000r. w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art.
42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie
miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu
przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
w sprawie zasad i trybu korzystania z
cmentarzy komunalnych w Gminie
Ośno Lubuskie
w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na okres 10 lat
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość
w sprawie nadania nazw drogom
wewnętrznym w mieście Ośno
Lubuskie
w sprawie zmiany uchwały nr
XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z
późn. zmianami w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla
uczniów
w sprawie utworzenia i nadania
statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ośnie Lubuskim
w sprawie uchylenia uchwały nr
VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim z dnia 12 września 2019r.
oraz w sprawie zmiany regulaminu
wynagradzania i przyznawania
dodatków nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Ośno Lubuskie
w sprawie zmiany uchwały nr
XXII/221/2018 Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie przyjęcia programu
polityki zdrowotnej pn. „Program
szczepień profilaktycznych przeciwko
grypie dla mieszkańców Gminy Ośno
Lubuskie w wieku 65 lat i więcej”
w sprawie zmiany budżetu gminy na
2019r.

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
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56.

X/79/2019

19.12.2019r.

57.

X/80/2019

19.12.2019r.

58.

X/81/2019

19.12.2019r.

59.
60.

X/82/2019
X/83/2019

19.12.2019r.
19.12.2019r.

61.

X/84/2019

19.12.2019r.

62.

X/85/2019

19.12.2019r.

63.

X/86/2019

19.12.2019r.

64.

X/87/2019

19.12.2019r.

65.

X/88/2019

19.12.2019r.

66.

X/89/2019

19.12.2019r.

67.

X/90/2019

19.12.2019r.

w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na
2020 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ośno
Lubuskie na lata 2020-2035
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
w sprawie opłat cmentarnych
w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych
w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Ośno Lubuskie
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
w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w gminie Ośno
Lubuskie na rok szkolny 2019/2020
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ośno Lubuskie
w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na
2020r.
w sprawie zatwierdzenia ramowych
planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej ds. gospodarki i społecznych
na 2020 rok
w sprawie skargi mieszkańców na
działalność kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ośnie
Lubuskim

Z
Z

Z
Z
Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Uchwały niezrealizowane:
- w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ośno Lubuskie (została uchylona uchwałą nr X/87/2019 z
dnia 19.12.2019 r., jednocześnie uchwała nie rozpoczęła procedury planistycznej)
- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Ośno Lubuskie (ponieważ podjęto w tej
sprawie obwieszczenie).
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III. BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet obywatelski
Idea budżetu obywatelskiego w naszej gminie ma za podstawowy cel wybór do realizacji zadań
oczekiwanych przez mieszkańców. Inicjatywa ta ma także na celu zaangażowanie lokalnej
społeczności i pokazanie jej, że ma ona realny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość..
Wykaz zrealizowanych projektów w 2019 r. (III edycja) wybranych w drodze głosowania przez
mieszkańców naszej gminy:
Duże projekty:
1. Remont sali i sceny w świetlicy wiejskiej w Smogórach
Małe projekty
1.

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Połęcku;

2.

Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego;

3.

Integracja mieszkańców Lubienia poprzez edukację i rekreację;

4.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gronowie;

5.

Modernizacja siłowni Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim.

Zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. – krótkie podsumowanie z realizacji
Remont sali i sceny w świetlicy wiejskiej w Smogórach
Od listopada do końca grudnia 2019 r. trwały prace remontowe sali i sceny w świetlicy wiejskiej
w Smogórach. W ramach zadania zostały wykonane między innymi:
▪

sufit podwieszany wraz z ułożeniem nowych przewodów instalacji oświetlenia sufitowego

▪

obudowa wszystkich słupów drewnianych płytami gipsowo-kartonowymi

▪

wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wraz z malowaniem ścian i sufitów

▪

wykonanie częściowych ozdobnych okładzin ściennych

▪

montaż nowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych oraz wymiana istniejących
kinkietów na ścianach.
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Umowna wartość robót wyniosła blisko 86,5 tys. zł. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo
Usługowa Kartech Karolina Chciuk z siedzibą w Kowalowie.
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Połęcku.
Na terenie sportowo – rekreacyjnym, przy boisku piłkarskim w miejscowości Połęcko, w ramach
budżetu obywatelskiego wykonano prace budowlane związane z budową 2 szt. drewnianych wiat
rekreacyjnych wraz z wykonaniem nowego placu z betonowych płytek chodnikowych o pow.
ok.135 m2. Zamontowano także ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery, przygotowano
miejsce na ognisko / do grillowania oraz wykonano nasadzenia zieleni. Realizacja zadania trwała
od lipca do grudnia 2019 r., a wykonawcą była firma PHU Daniel Widziewicz z Ośna Lubuskiego.
Wartość zadania zamknęła się w kwocie 49 900 zł brutto.

Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego
W maju 2019 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie Lubuskim został zakupiony zestaw
ratowniczy- ponton z silnikiem na przyczepce. Ponton zakupiono od firmy ACC TRADE
Przemysław Jaworski z siedzibą w Tarnowskich Górach. Promocja i pokaz pozyskanego sprzętu
odbyła się podczas Gminnych obchodów Dnia Strażaka.
Wartość zadania zamknęła się w kwocie 36 927,99 zł brutto.

Integracja mieszkańców Lubienia poprzez edukację i rekreację
W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt i wyposażenie:
Zestaw nagłaśniający do świetlicy
Komputer stacjonarny i 4 tablety
Projektor multimedialny z ekranem
Tablice interaktywną
3 namioty biesiadne 6*3 m
Kuchenkę 6 palnikową ora szafę do przechowywania dokumentów.
Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gronowie
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W ramach budżetu obywatelskiego doposażona została świetlica wiejska w Gronowie m.in.
zakupiony został sprzęt AGD, tj. zmywarka, kuchenka gazowa, lodówk0-zamrażarka, stoły i
krzesła świetlicowe oraz szafki kuchenne. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 23 tys.zł.

Modernizacja siłowni Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim
27 482,10 zł wydatkowano na cele związane z modernizacją siłowni. Była to częściowa realizacja
zakładanego projektu gdyż taka końcówka pozostała z puli projektów małych. W ramach projektu
udało się uruchomić nową salę do ćwiczeń i doposażyć siłownię w sprzęt do ćwiczeń.

W grudniu 2019 r. dokonano także wyboru projektów, które zostaną zrealizowane w br., tj.:
- spośród projektów małych:
➢ Inwestycja w dobro wspólne – Połęcko i Radachów – 49 983.35 zł
➢ Altana biesiadna – Świniary – 50 000,00
➢ Upiększamy naszą wieś – Radachów – 48 999.00 zł
➢ Doposażenie Sołectwa Sienno i KS Mościenko Sienno oraz obiektu sportowo
rekreacyjnego w Siennie.- 49 000,00
- spośród projektów dużych:
➢ Zwiększenie potencjału bojowego w Gminie Ośno Lubuskie poprzez zakup nowoczesnych
ubrań specjalnych i hełmów strażackich – 99 596.00 zł
Opis projektów i wyniki głosowań dostępne są na stronie bo osno.pl
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