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Wprowadzenie
Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 28a ustawy z dnia

8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713). Wójt ma obowiązek co roku do 31 maja
przedstawić Radzie Raport o stanie Gminy. W roku bieżącym termin ten przedłużono do 30 lipca.
Celem przygotowania niniejszego Raportu jest przedstawienie i podsumowanie działalności
wójta w 2019 roku. Raport obejmuje realizację polityk, strategii oraz uchwał rady.
W 2019 roku Rada Gminy Słońsk podjęła 66 uchwał.
16 uchwał opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wszystkie uchwały
zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

Gminy w Słońsku.

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność 1 uchwały.
Sprawozdanie z wykonania uchwał były składane na bieżąco Radzie Gminy podczas odbywających się
sesji Rady Gminy Słońsk.
Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.
W roku 2019 Wójt wydał 53 zarządzenia jako organ gminy oraz 15 zarządzeń jako kierownik Urzędu
Gminy w Slońsku.
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1. Charakterystyka demograficzna
Gminę Słońsk na dzień 31.12.2019r. roku ogółem zamieszkiwało
mieszkańców czasowych, w tym: 2366 kobiet i 2450 mężczyzn.

4816

osób, w tym 143

Samą miejscowość Słońsk zamieszkiwało 2981 osób.
W roku 2019 w gminie urodziło się 66 dzieci, a zmarło 39 mieszkańców.
Migracja ogółem – 340 (zameldowania 171, wmeldowania 169). Saldo migracji +2.

2. Finanse Gminy
Obowiązujące polityki, programy i strategie w roku 2019.
1) Polityka rachunkowości, wprowadzona Zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Słońsk z dnia 29
grudnia 2017r.;
2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk na lata 2019 – 2030, przyjęta przez Radę Gminy
Słońsk Uchwałą Nr III/15/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. późniejszymi zmianami.
3) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024,
przyjęta uchwałą nr XXXII/201/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
Polityka finansowa Gminy Słońsk realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie
uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków.
Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie
Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe.
Wykonanie budżetu Gminy Słońsk w 2019 roku przedstawia się następująco:
I. Dochody
III. Przychody
Ogółem (I + III)

28.384.132,61 II. Wydatki
7.737.442,69 IV. Rozchody
36.121.575,30 Ogółem (II + IV)

30.616.102,23
2.840.601,11
33.456.703,34

Plan (po zmianach)
Wykonanie
27.846.523,42
24.910.599,54
2.935.923,88

28.384.132,61
23.751.892,21
4.632.240,40

2.1. Dochody
Wyszczególnienie
DOCHODY, w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych. Podstawową część
dochodów gminy stanowiły dochody własne (czyli takie, na których pozyskanie samorządy mają
wpływ, m.in.: podatki lokalne, dochody z mienia) wynoszące 29,7% dochodów budżetowych
ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery bezpośrednie z budżetu państwa stanowiły 54,6%
dochodów ogółem. Środki krajowe i europejskie stanowiły 15,7% dochodów budżetowych
ogółem.
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Rodzaj dochodów
Dochody ogółem, z tego :
Dochody własne, w tym:

Budżet po zmianach
27.846.523,42
9.147.920,00

Wykonanie
28.384.132,61
8.424.714,18

Udziały we wpływach z podatku
dochodowego osób prawnych i
fizycznych
2. Podatek od nieruchomości
3. Dochody ze sprzedaży majątku
Dotacje na zadania zlecone

3.785.094,00

3.829.449,75

101,2

1.911.400,00
305.000,00
6.824.922,92

1.712.343,11
181.597,99
6.793.100,55

89,6
59,5
99,5

Pozostałe dotacje na zadania bieżące

1.187.808,62

903.750,48

76,1

486.705,00

243.441,08

50,0

2.630.073,88

4.450.033,32

169,2

7.569.093,00

7.569.093,00

100,0

1.

Środki na dofinansowanie zadań
bieżących pozyskane z innych źródeł
Dotacje i środki na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych pozyskane z
innych źródeł
Subwencje

%
101,9
92,1

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym samodzielność finansową gminy jest struktura dochodów
budżetu. Wskaźnik struktury dochodów własnych informuje i potwierdza potencjał finansowy
oraz samodzielność finansową gminy w kreowaniu oraz generowaniu dochodów własnych, które są
zależne tylko od niej. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu
terytorialnego od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia.
Drugą ważną grupą dochodów własnych gminy są udziały w podatkach budżetu państwa. Są one
w pełni konstruowane przez organy państwowe zgodnie z celami polityki państwa. Organy
samorządowe nie maja wpływu ani na wysokość stawek podatkowych, ani na zakres stosowanych ulg
i zwolnień.
Oddziaływanie samorządu może mieć jedynie charakter pośredni poprzez tworzenie warunków
infrastrukturalnych i finansowych zachęcających podmioty gospodarcze do inwestowania na danym
terenie, wzmacniania pozycji już działających firm, czy też powiększania dochodów ludności.
Dochody uzupełniające to subwencje i dotacje. Z punktu widzenia samodzielności samorządu istotny
jest ich skład oraz konstrukcja. Generalnie można stwierdzić, iż im wyższy jest w budżecie
udział dochodów uzupełniających, zwłaszcza tych o charakterze celowym tym niższy jest
stopień samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Słońsk w 2019 roku według działów klasyfikacji
budżetowej przedstawia się następująco:
Dział

NAZWA

010
600

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność

Wykonanie
dochodów

674.180,51
2.268.484,00
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Wykonanie
planu w %

Udział w
dochodach
ogółem
w%
100,0
2,4
821,9
8,0

6
700
710
750
751
752
754
756

758
801
852
854
855
900
921
926

Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM

268.035,84
6.000,00
82.228,83
48.780,00

57,4
100,0
86,9
100,0

0,9
0,0
0,3
0,2

1.000,00
510.545,67

100,0
84,9

0,0
1,8

6.725.037,45

97,5

23,7

7.619.747,75
805.573,45
413.094,14
40.618,53
6.043.159,19
2.279.222,78
598.424,47
0,00
28.384.132,61

100,0
88,9
98,7
50,8
98,4
90,9
54,6
0,00
-

26,9
2,8
1,5
0,1
21,3
8,0
2,1
0
100,0

Dochody budżetu Gminy Słońsk przypadające na 1 mieszkańca w 2019 roku – 5.978,12 zł

2.2. Wydatki
Planowanie i realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania budżetu.
W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji środków
spośród wszystkich zgłaszanych potrzeb. W toku przygotowania budżetu występuje dokładnie
ten sam problem co w przypadku decyzji ekonomicznej - nieograniczone potrzeby konkurują
o ograniczone środki na ich realizację.
Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów gminy
oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych.
Wyszczególnienie
WYDATKI, w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Plan (po zmianach)
Wykonanie
32.171.023,31
22.369.206,31
9.801.817,00

30.616.102,23
21.309.596,48
9.306.505,75

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Słońsk w 2019 roku według działów klasyfikacji
budżetowej
Dział

NAZWA

010
600
700
710
750

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna

Wykonanie
wydatków
730.423,73
1.560.584,35
218.131,23
85.497,24
3.281.338,79
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Wykonanie
planu w %
99,9
89,6
95,7
66,2
96,4

Udział w
wydatkach
ogółem w %
2,4
5,1
0,7
0,3
10,7

7
751
752
754
757
758
801
851
852
854
855
900
921
926

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM

48.780,00

100,0

0,0

1.000,00
886.025,01
362.489,32
1.419,18
6.678.589,00
95.737,69
1.053.034,36
227.273,73
6.101.611,07
1.973.273,87
6.996.903,66
313.990,00
30.616.102,23

100,0
96,1
100,0
0,9
98,4
79,1
99,5
80,8
98,8
92,6
92,5
93,0
-

0,0
2,9
1,2
0,0
21,8
0,3
3,4
0,7
20,0
6,5
22,9
1,1
100,0

W 2019 roku największą część wydatków budżetowych Gmina przeznaczyła na realizację:
1) zadań z zakresu Kultury o ochrony dziedzictwa narodowego (22,9 % ogółu wydatków),
2) zadań z zakresu oświaty i wychowania (21,8 % ogółu wydatków).
Udział wydatków na administrację publiczną wyniósł 10,7 %.
Wydatki budżetu Gminy Słońsk przypadające na 1 mieszkańca w 2019 roku wynoszą ogółem
6.448,21, natomiast wydatki bieżące przypadające na 1 mieszkańca to 4.488,12 zł
Wydatki majątkowe przypadające na 1 mieszkańca Gminy to aż 1960,09 zł0,

2.3. Bezzwrotne środki finansowe z Funduszy Unii Europejskiej
Dochody budżetu gminy ze źródeł zagranicznych –środki niepodlegające zwrotowi.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem, z tego:
bieżące
inwestycyjne

Wykonanie
2.657.956,71
478.504,16
2.179.452,55

Wydatki na zadania finansowane
niepodlegających zwrotowi
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem, z tego:
bieżące
inwestycyjne

i

współfinansowane

ze

środków

zagranicznych

Wykonanie
z tego:
ogółem
Budżet gminy
Fundusze UE
Inne źródła
7.309.024,21
2.477.926,09
4.831.098,12
0,00
514.723,76
49.367,61
465.356,15
0,00
6.794.300,45
2.428.558,48
4.365.741,97
0,00

2.4. Wynik budżetu
Budżet Gminy Słońsk za 2019 rok zamknął się deficytem w wysokości 2.231.969,62 zł.
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2.5. Nadwyżka operacyjna
W 2019 roku wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących, co
spełniło wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna
wyniosła 2.442.295,73 zł. Poziom nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z najistotniejszych
wskaźników sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje, czy jest ona w
stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od
dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie
przekraczającym własne możliwości finansowe (wyznaczone poziomem dochodów budżetowych).

2.6. Przychody i rozchody
Wyszczególnienie
Przychody ogółem z tego:
Kredyty, pożyczki
Nadwyżka z lat ubiegłych
Inne źródła –wolne środki, o których mowa w art.
217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Rozchody ogółem z tego:
Spłata pożyczek otrzymanych

Plan (po zmianach)
7.165.101,00
7.165.101,00
0,00
0

Wykonanie
7.737.442,69
7.164.333,00
0,00
573.109,69

2.840.601,11
2.840.601,11

2.840.601,11
2.840.601,11

2.7. Zadłużenie
Zadłużenie Gminy Słońsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2019* roku wyniosło 16.182.433,00 zł, co
stanowi 57,01 % wykonanych dochodów budżetowych.
Począwszy od 2014 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest
indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu ustalony jako średnia
arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem
budżetu, zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ufp.
Gmina Słońsk wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2.8. Podatki jako dochód własny gminy
1. Podatek rolny
Plan

34.000,00 zł

Plan

380.000,00 zł

Wykonanie

31.830,00 zł

Wykonanie 404.949,33 zł

93,6 % osoby prawne
106,6 % osoby fizyczne

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego
poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres
przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków
jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich
prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza.
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Wymiar podatku rolnego na 2019 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów
podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 54,36 zł za 1
dt., ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października
2018 roku (MP 2018 r., poz. 1004).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku:
1) skutki obniżenia ceny skupu żyta wyniosły 0,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości
Plan

1.320.000,00 zł

Wykonanie

1.133.481,73 zł

85,9 % osoby prawne

Plan

591.400,00 zł

Wykonanie

578.861,38 zł

97,9 % osoby fizyczne

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych
z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania w/w
podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona
ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami,
posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości
lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Słońsk
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku:
1) zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z uchwałą Nr LI/327/2010 Rady Gminy
Słońsk z dnia 05 listopada 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr109, poz.1692 ze zmianami) w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de
minimis wyniosły 0,00 zł;
2) skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 420.987,63 zł.
3. Podatek leśny
Plan

114.000,00 zł

Plan

1.200,00 zł

Wykonanie 114.938,00 zł
Wykonanie

1.098,00 zł

100,8 % osoby prawne
91,5 % osoby fizyczne

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu
podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy,
z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna.
Wymiar podatku leśnego w 2019 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna,
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za 1 m 3 (zgodnie z
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komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim
2018r. poz. 1005) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.
4. Podatek od środków transportowych
Plan

8.000,00 zł

Plan

50.000,00 zł

Wykonanie

7.300,00 zł

Wykonanie 57.858,95 zł

91,2 % osoby prawne
115,7 % osoby fizyczne

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy wniesienia na rachunek budżetu
gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących
właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5
tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.
Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2019 roku łącznie 46 pojazdów.
W 2019 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Gminy Słońsk Uchwałą Nr XVIII/111/2016
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019
roku wyniosły 42.717,40 zł.
5. Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych
W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia
zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.
W 2019 r. do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych wysłano 235 upomnień na
kwotę 362.169,49 zł oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 678.332,00 zł.
Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych
część zaległości pozostaje nieściągnięta.
6. Umorzenia i rozłożenia na raty
W roku 2019 wpłynęło 25 wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty podatków i opłat
lokalnych.
Na tej podstawie wydano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4 decyzje w sprawie umorzenia podatku,
2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty,
4 decyzje odmowne,
10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
w 3 przypadkach odmówiono wszczęcia postepowania,
w 2 przypadkach postepowanie umorzono.

3. Placówki oświatowe
Gmina Słońsk jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Słońsku, w skład którego wchodzą
Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Narodów z
oddziałem przedszkolnym oraz Przedszkole
Samorządowe.
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Na koniec roku 2019 w Szkole Podstawowej w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 41
nauczycieli, w tym 1 etat zajmował nauczyciel stażysta, 8 etatów nauczyciele kontraktowi, 8
etatów nauczyciele mianowani i 24 etaty nauczyciele dyplomowani.
W przedszkolu Samorządowym w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 10 nauczycieli,
w tym 3 etaty zajmowali nauczyciele stażyści, 2 etaty nauczyciele kontraktowi, 3 etaty nauczyciele
mianowani i 2 etaty nauczyciele dyplomowani.
Do Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w szkole uczęszczało 433 uczniów.
Do Przedszkola Samorządowego uczęszczało 165 dzieci.
Zajęcia rewalidacyjne prowadzono dla 6 uczniów Szkoły Podstawowej.
Nauczanie indywidualne prowadzono dla 1 ucznia ( 1 semestr roku szkolnego 2019/2020).
Dla 49 uczniów prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 46 uczniów uczestniczyło w
terapii logopedycznej.
Dowożenie uczniów
Uczniowie do szkół dowożeni byli jednym autobusem będącym własnością szkoły oraz jednym
autobusem firmy prywatnej.
Do szkół i przedszkola dowożonych było 136 uczniów oraz 17 dzieci przedszkolnych.
W roku szkolnym 2019/2020 gmina realizowała również dowozy uczniów i dzieci niepełnosprawnych
do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie – 4 osoby.
Realizacja projektów i organizacja wydarzeń
W roku 2019 Szkoła Podstawowa realizowała program edukacyjny dla klas I-III „Szachy w szkole”.
W 2019 r. Szkoła Podstawowa przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu zakupione zostały dwie tablice interaktywne z
krótkoogniskowymi projektorami. Całkowita wartość sprzętu to 17.500 zł.
W ramach współpracy z Muzeum Martyrologii w Słońsku szkoła przystąpiła do projektu „Turystyczna
waloryzacja historii Zakonu Joannitów na polsko-niemieckim pograniczu” realizowanego w ramach
Programu Współpracy Interreg VA Brandennburgia-Polska 2014-2020. W ramach tego projektu
szkoła nawiązała również współpracę z Evangelisches Johanniter Gymnasium we Wriezen.
Szkoła Podstawowa przystąpiła do programu „Trzymaj formę”, promującego zmianę zachowań
w zakresie stylu życia i zdrowego żywienia.
Udział szkoły w „Programie dla szkół - Owoce i warzywa w szkole” oraz” Mleko w szkole ”.
Do 30 czerwca 2019r. w Przedszkolu Samorządowym realizowany był projekt DOBRE PREZDSZKOLE,
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej
8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej,
Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza
formułą ZIT.
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W ramach tego projektu urządzono sale przedszkolne, zakupiono wyposażenie nowych pomieszczeń,
w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne i laptopy. Doposażono również
przedszkolny plac zabaw. W ramach projektu 40 nowo przyjętych dzieci miało zapewnioną opiekę
przedszkolną bez ponoszenia przez rodziców żadnych kosztów. Gmina otrzymała środki na całkowite
sfinansowanie kosztów zatrudnienia 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Starsze grupy
przedszkolne miały dodatkowe zajęcia z logopedą i z psychologiem, gimnastykę korekcyjną oraz
warsztaty teatralne. Wydłużono również czas opieki przedszkolnej do godziny 18. Natomiast
nauczyciele skorzystali ze szkoleń podnoszących ich kompetencje. Z oszczędności w projekcie w roku
2019 zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu.
Ogólna wartość projektu to 681.475,00 zł, w tym dofinansowanie – 545.180,00zł.
Zespół Szkół w Słońsku inicjował i organizował szereg wydarzeń szkolnych i o zasięgu gminnym:
- cykl wydarzeń z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, w tym rajd rowerowy „Dla
Niepodległej”, konkurs pieśni patriotycznej,
- Dzień seniora,
- Bieg im. Roberta Bartka,
- Andrzejki,
- Wigilia ogólnoszkolna i świetlicy Złota Rybka,
- bal przebierańców – Walentynki,
- Sprzątanie cmentarza jenieckiego,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- udział w akcji „ Góra grosza”,
- udział w akcji „ I ty możesz zostać św. Mikołajem”,
- szereg działań szkolnego koła wolontariatu na rzecz schroniska w Górzycy ( zbiórka karmy, kocy,
zabawek),
- „ Stop agresji” prowadzenie działań zapobiegających agresywnym zachowaniom dla uczniów klas IIII , warsztaty ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulęcinie, spektakle
teatralne, cykl warsztatów z pedagogiem szkolnym.
Stan obiektów oświatowych
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych należy uznać za dobry. W okresie
sprawozdawczym prowadzono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty,
w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Przykładem może być utworzenie siłowni szkolnej. Sprzęt, który obecnie znajduje się w siłowni
pozyskany został w ramach programu Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych (SOS).
Wykonano wymianę instalacji wodnej i częściową wymianę instalacji grzewczej w budynku szkoły .
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Przekształcenie dotychczasowego pokoju nauczycielskiego w gabinet lekcyjny oraz utworzenie
nowego pokoju nauczycielskiego z zapleczem gospodarczym w miejscu dotychczasowego magazynku
świetlicy szkolnej.
Dofinansowanie szkolenia zawodowego młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Gminy Słońsk rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali
egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie
z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W 2019 roku
przyznano dofinansowanie pracodawcom, którzy wyszkolili 3 młodocianych pracowników. Na
realizację powyższego zadania otrzymano dotację w kwocie 13.668,97zł.
Wydatki na funkcjonowanie szkół i przedszkola
Na wydatki związane z prowadzeniem szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych w Zespole
Szkół w Słońsku gmina wydała w 2019 r. kwotę 5.250.337,21 zł, w tym dowóz uczniów do szkół to
kwota 280.151,43 zł. Koszty dowozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych – 26.917,20 zł.
Subwencja oświatowa wynosiła 4.560.123,00 zł, a dotacje celowe wyniosły 48.661,52 zł.
Łącznie subwencja oświatowa i dotacje celowe pokryły 87,8 % ogółu wydatków na oświatę
w gminie.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego to kwota 1.500.940,36, w tym
dotacja z budżetu państwa wynosiła 103.822,00 zł, natomiast dotacja w ramach projektu „DOBRE
PRZEDSZKOLE”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
w roku 2019 to suma 235.063,08 zł.

4. Działalność jednostek organizacyjnych gminy
1) Urząd Gminy,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3) Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej,
4) Gminna Biblioteka Publiczna.

4.1. Urząd Gminy
Urząd gminy to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest świadczenie
pomocy wójtowi, w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań określonych przepisami
prawa. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy, określa regulamin organizacyjny,
nadany przez wójta w formie zarządzenia. Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy oraz
zadania zlecone administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, powszechnego obowiązku
obrony cywilnej, działalności gospodarczej.
W zakresie działalności gospodarczej (wpisy do CEIDG)w roku 2019 dokonano łącznie 232 wpisy do
ewidecji, w tym 53 wpisy dotyczące założenia działalności gospodarczej i 31 wpisów dotyczących
zakończenia działalności gospodarczej.
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W ramach rozwoju sieci eUsług istnieje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych drogą
elektroniczną za pomocą platformy ePUAP. Urząd Gminy w Slońsku prowadzi Punkt potwierdzający
profile zaufane. W roku 2019 wydano 49 potwierdzeń profilizaufanych ePUAP.
Oprócz oferowanych eUsług w Urzędzie Gminy w Słońsku wprowadzono możliwość dokonywania
płatności kartami płatniczymi.
Na koniec roku 2019 w urzędzie zatrudnionych było :
1) pracownicy urzędu – 22 osoby (21,5 etatu), w tym 2 pracownicy obsługi;
2) opiekunowie świetlic – 5 osób (3,5 etatu).
W 2019 roku Urząd zorganizował roboty publiczne dla 5 osób bezrobotnych oraz prace interwencyjne
dla 1 osoby. Oprócz tego w Urzędzie Gminy w Słońsku 5 osób odbyło staż.
Oprócz działalności administracyjnej pracownicy urzędu biorą udział w organizacji wydarzeń
i imprez plenerowych na terenie gminy. W roku 2019 wymienić należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XXII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW IM. STANISŁAWA JAWORSKIEGO
„Święto Słońska- 2019”
„Dzień Rodziny w Głuchowie- 2019”
„Międzynarodowy Dzień Sportów Motorowych- Lemierzyce 2019”
„Święto Ryby- międzynarodowe spotkanie w chyży rybackiej- Przyborów 2019
„Dożynki gminne- 2019”
„Międzynarodowe biegi przełajowe im. Roberta Bartka- Słońsk 2019 ”
Święto odzyskania niepdległości.

Muzeum Martyrologii Ofiar Obozu Sonnenburg
W strukturze Urzędu Gminy w Słońsku funkcjonuje oddana w roku 2015 do użytku po modernizacji
placówka kulturalna Muzeum Martyrologii Obozu Sonnenburg.
W Muzeum Martyrologii
prowadzona jest działalność kulturalno - edukacyjna. Zatrudniona w nim osoba uczestniczy także
w realizacji projektów Gminy Słońsk z partnerami z Niemiec.
Wydarzenia zorganizowane w Muzeum Martyrologii w Słońsku w roku 2019:
- „74 rocznica zagłady więźniów hitlerowskiego Obozu Sonnenburg”;
- wystawa „Dzielne kobiety z Neubrandenburga";
- prezentacja Muzeum Martyrologii oraz roli Słońska w projekcie „Miejsca pamięci Odry i Warty”
podczas konferencji projektowej w Seelow;
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Martyrologii;
- V Europejska Noc Muzeów w Słońsku;
- muzeum jako stacja w „rajdzie Maurycego”;
- polsko-niemiecki plener fotograficzny „W obiektywie czasu”
- konkurs plastyczny dla dzieci „Pocztówka ze Słońska”
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- spacer historyczny „Śladami joannitów”
- wystawa konkursowa prac plastycznych „Pocztówka ze Słońska” (podczas Dożynek)
- prezentacja i stanowisko Muzeum Martyrologii na Dniach Twierdzy Kostrzyn
- „Polskie wątki w niemieckim Sonnenburgu” – spacer historyczny w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa
- prezentacja „Specyfika działalności Muzeum Martyrologii w Słońsku” na konferencji „Rola muzeów
w kształtowaniu tożsamości regionalnej” w Instytucie Zachodnim w Poznaniu
- polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży ze szkół w Słońsku i Fürstenwalde („Kultura pamięci
aktywnie! Niemiecka i polska młodzież we wspólnej pracy dla zjednoczonej Europy”)
- uroczystość podpisania porozumienia partnerskiego w projekcie „Turystyczna waloryzacja historii
Zakonu Joannitów na polsko-niemieckim pograniczu”
- prezentacja projektu „Turystyczna waloryzacja historii Zakonu Joannitów na polsko-niemieckim
pograniczu” na konferencji „Szachownice na późnoromańskich kościołach na terenie Marchii
Brandenburskiej i Pomorza” w Seelow
- Maraton Pisania Listów;
- cykl lekcji historii dla dzieci i młodzieży.

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Słońsku wchodzi w skład Urzędu Gminy. Urząd Stanu Cywilnego
realizował zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania
administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu
cywilnego, zadania wynikające z innych aktów prawnych, związane z przetwarzaniem danych
osobowych w Rejestrze Stanu Cywilnego.
W roku 2019 w Urzędzie Stanu Cywilnego Słońsk:
1) sporządzono 68 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony – rejestracja bieżąca
jak i transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego);
2) wydano 1 decyzję z zakresu stanu cywilnego (skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa);
3) dokonano łącznie 43 sprostowań i uzupełnień w aktach stanu cywilnego;
4) wydano 662 odpisy aktów stanu cywilnego;
5) wydano łącznie 78 zaświadczeń (zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających
możliwość zawarcia małżeństwa, oświadczenia o uznaniu ojcostwa, powrót rozwiedzionego
małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa);
6) zarejestrowano 41 wzmianki do aktów stanu cywilnego;
7) zarejestrowano 303 przypisków do aktów stanu cywilnego;
8) przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do systemu BUSC (migracja) 317 aktów stanu cywilnego;
9) wydano 1 decyzję o zmianie imienia i nazwiska;
10) usunięto 110 niezgodności z zakresu USC w systemie PESEL;
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11) przygotowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, w tym wręczenie złotych
Prezydenta RP dla 9 par jubilatów.

medali

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie obowiązków realizował również zadania zlecone:
- z zakresu administracji rządowej z zakresu dowodów osobistych. Zadania realizowane są na
podstawie Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
- z zakresu ewidencji ludności; Zadania realizowane są na podstawie Ustawy z dnia 24 września
2010r. o ewidencji ludności.
- wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r.
W roku 2019 z zakresu spraw związanych z dowodami osobistymi:
1) wydano 475 dowodów osobistych;
2) przyjęto 78 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
3) unieważniono w systemie 33 dowodów osobistych;
4) udostępniono 73 danych z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności, w tym koperty
dowodowe przekazane Policji lub Prokuraturze;
5) usunięto 45 niezgodności z zakresu ewidencji ludności w systemie PESEL;
6) nadano 39 numerów pesel;
7) wydano 11 decyzji w sprawach meldunkowych;
8) wydano 335 zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności.
W roku 2019 z zakresu spraw związanych z wyborami:
1. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
2. sporządzanie spisów wyborców (aktualizacja spisu po sporządzeniu).

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek głównie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.
W 2019 roku zatrudnionych było 6 osób, w tym 3 pracowników socjalnych.
W 2019 do GOPS w Słońsku wpłynęło 440 wniosków o pomoc. Pomocą objęto 169 rodziny,
w tym 368 osób.
Osoby samotne, jak i rodziny, korzystały z różnych form wsparcia.
Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe w ramach
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Realizowany był program
„Posiłek w szkole i w domu. Dożywianiem objętych było 128 dzieci.
Objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 40 osob pobierających zasiłki stałe. 4 osoby z terenu naszej
gminy przebywały w Domach Pomocy Społecznej, 1 osobę skierowano do schroniska dla osób
bezdomnych. Usługami opiekuńczymi objęto 3 osoby.
W ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD) korzystało 250 osób.
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Realizując ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminny Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy Gminy Słońsk na lata 2019-2021 ośrodek prowadził
obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i był realizatorem programu. Procedura „Niebieskiej karty” prowadzona była w 8
rodzinach.
Pięć osób korzystających z pomocy kontynuuje zatrudnienie w ramach Spółdzielni Socjalnej założonej
przez Gminę Słońsk wraz z Gminą Lubniewice.
Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminny Program Wspierania
Rodziny w Gminie Słońsk na lata 2019-2021 na wniosek pracowników socjalnych lub sądu,
objęto pomocą 3 rodziny z problemami opiekuńczo –wychowawczymi, z którymi pracują
asystenci rodziny. W pieczy zastępczej przebywało 9 dzieci.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku został upoważniony do realizacji zadań wynikających
z innych ustaw: jak ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów.
W ramach wyżej wymienionych ustaw zostały przyznane w 2019 r. zasiłki rodzinne z
dodatkami.
Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 4.660, w tym świadczenia opiekuńcze - 1.985, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 33, z funduszu alimentacyjnego wypłacono 533
świadczenia.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku w 2019r. z ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci czyli 500+ zrealizowano wypłatę 7.567 świadczeń z tego tytułu, a realizacją
programu „Dobry start” zostało objętych 629 dzieci.
W 2019 roku wydano decyzje na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla 49 rodzin.
O wydanie „ Karty Dużej Rodziny” wpłynęło 136 wniosków.
Gmina ponosi częściowe koszty pobytu 4 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i 9
osób w pieczy zastępczej.
W 2019 roku Ośrodek kontynuował zadania wynikające z ustaw, uchwał Rady Gminy Słońsk,
porozumień. Kontynuowana jest realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Słońsk oraz realizacja innych gminnych programów.
Istotą Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy, a w szczególności
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Corocznie w kwietniu przedstawiana jest Radzie
Gminy ocena zasobów pomocy społecznej, która pozwala zobrazować minimalne potrzeby
wsparcia socjalnego jakie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku.

4.3. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku prowadzi działalność w formie samorządowego
zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.
Zakład wykonywał usługi komunalne w zakresie:
1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
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2) gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot
mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych;
3) administrowania cmentarzami komunalnymi;
4) administrowania lokalami użytkowymi i małej architektury;
5) obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy będących
własnością gminy;
6) utrzymaniem zieleni gminnej i obiektów sportowych;
7) inne zadań zleconych przez Wójta.

4.4. Gminna Biblioteka Publiczna
Działa na terenie Gminy Słońsk w Słońsku w lokalu położonym przy ul. Sikorskiego wraz z filią
w Lemierzycach w pomieszczeniach budynku remizy.
Obiekt w Słońsku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1. Stan księgozbioru - 11.091, w tym 6.176 – Słońsk i 4.915- filia Lemierzyce
1) Liczba zakupionych książek ogółem - 533 w tym:
a) dla dzieci i młodzieży - 113 ( Słońsk 50, Lemierzyce 63)
b) dla dorosłych - 420 (Słońsk 250, Lemierzyce 170)
Kwota wydana w 2019 roku na zakup książek ogółem wyniosła 13.606 zł, w tym z dotacji Biblioteki
Narodowej - 3.656 zł.
W 2019 roku przeprowadzono selekcję książek zniszczonych i zaczytanych, które wycofano
z księgozbioru biblioteki w ilości 114 sztuk, w tym GBP Słońsk: 98 i Filia: 16 ubytki.
2. Czasopisma – 8 tytułów, które zakupiono za kwotę 1.544,00 zł.
3. Czytelnictwo w 2019 roku :
1) zarejestrowanych użytkowników – 447, w tym 310 – Słońsk i 137 w Lemierzycach,
2) wypożyczenia książek - 5.947, w tym 2.469 w Słońsku i 3.478 w filii w Lemierzycach.
Biblioteka korzysta z elektronicznego zintegrowanego systemu MAK+; 3.635 książek zostało
wprowadzonych do sytemu, co daje 32,7 % wszystkich zbiorów (Gminna Biblioteka Publiczna oraz
filia w Lemierzycach)
Zajęcia prowadzone w ramach rozwoju czytelnictwa:
- Dyskusyjny Klub Książki – spotkania cykliczne, średnio raz w miesiącu. W roku 2019 odbyło się 7
spotkań Klubu,
- Szkolenie biblioteczne dla przedszkolaków – 2 szkolenia
- W filii w Lemierzycach odbyły się 2 kiermasze książek.
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5. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom
Na terenie Gminy Słońsk działają następujące komórki zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień i przemocy
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
1. Obowiązujące akty prawne w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4) Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013-2020;
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016 – 2020.
2. Obowiązujące uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień:
1) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie;
4) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych:
5) Uchwała nr XXXVI/228/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słońsk.
Realizatorzy zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4) Placówki oświatowe samorządowe, w tym świetlice wiejskie;
5) asystenci rodziny;
6) NZOZ Nasze Zdrowie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słońsku celem
powyższych programów i strategii współpracuje również z następującymi instytucjami:
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1) Organizacje pozarządowe;
2) Policja;
3) Prokuratura i sądy.
Osoby dotknięte problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie korzystały w 2019
roku z następujących form pomocy i wsparcia:
1) Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie;
2) telefon zaufania;
3) grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu;
4) spotkania z terapeutą ds. uzaleznień;
5) świetlice z programem socjoterapeutycznym - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z
zakresu profilaktyki uzależnień z dożywianiem; „Złota Rybka” w Słońsku, w Ownicach i
Lemierzycach;
6) Programy profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w szkołach;
7) Kolonie i obozy sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży;
8) Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
Na realizację programów profilaktycznych wydatkowano w roku 2019 kwotę 93.761,31 zł.

6. Bezpieczeństwo publiczne - OSP
Na terenie Gminy Słońsk w 2019 r. funkcjonowały 2 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
(OSP Słońsk i OSP Lemierzyce). Jednostki te były finansowane
przez
Gminę Słońsk
na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
w zakresie ich utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia i zapewnienia ich gotowości bojowej.
Wszystkie jednostki OSP funkcjonowały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach i zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym. OSP Słońsk jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy są wyposażone w sprzęt
zgodnie z typem danej jednostki. W zależności od rodzaju wyposażenia każda jednostka
została zakwalifikowana do odpowiedniej kategorii Jednostek Operacyjno-Technicznych. 2 jednostki
posiadają samochody ratowniczo-gaśnicze. Ogółem w gminie mamy 4 samochody ratowniczogaśnicze (1 ciężki 3 średnie), 3 motopompy, 3 motopompy pływające, 1 motopompa szlamowa, 5
agregatów prądotwórczych, 1 przecinarka do betonu i stali. W dwóch jednostkach OSP w 2019 r.
działało 40 czynnych strażaków, z tego wszyscy posiadają uprawnienia ratowników OSP, w tym 6
osób posiadało uprawnienia kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Obie OSP posiadają remizy z
garażami oraz syreny alarmowe i SMS-owy system alarmowania. Oba budynki remiz są w bardzo
dobrym stanie technicznym.
W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy interweniowały 111 razy (66 pożarów, 41
miejscowych zagrożeń i 4 alarmy fałszywe):
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Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Słońsk wydano w 2019 roku kwotę
144.485,01 zł Wydatki te zrealizowano na:
1) zakupy nowego wyposażenia bojowego,
2) bieżące naprawy i konserwacja pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
3) poprawę wyszkolenia ratowników,
4) działania operacyjne jednostek operacyjno-technicznych,
5) utrzymanie kierowców i konserwatorów sprzętu ppoż.,
6) badania lekarskie kierowców i ratowników.
W 2019 r. udało się zakupić ze środków Unii Europejskiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Słońsku średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO za 735.540,00 zł. Dofinansowanie w 2019 r.
środków UE w wysokości 510.545,67 zł.
W 2019 r. udało się również pozyskać dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Słońsku
i Lemierzycach środki finansowe w ramach dotacji Ministra Sprawiedliwości w wysokości 15.990,00
zł na zakup sprzętu ratowniczego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

7. Kultura fizyczna i sport
W zasobach gminy Słońsk znajdują się następujące obiekty sportowe:
1) boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Słońsku;
2) kompleks boisk przy ul. 3-go lutego w Słońsku z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, boiskiem
do piłki nożnej plażowej i piłki siatkowej plażowej, kortem tenisowym i boiskiem do koszykówki;
3) boisko piłkarskie w Lemierzycach;
4) boisko piłkarskie w Głuchowie;
5) sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Słońsku.
Na terenie gminy funkcjonują kluby piłkarskie: Warta Słońsk, Leśnik Lemierzyce, Iskra Głuchowo
biorące czynny udział w rozgrywkach klasy okręgowej.
W roku 2019 kluby korzystały z dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego na łączną kwotę
125.000zł.
Kluby korzystają z boisk i zaplecza socjalnego w poszczególnych miejscowościach. Utrzymanie boisk
pokrywane jest częściowo środkami z dotacji.
Oprócz klubów piłkarskich na terenie gminy funkcjonowały:
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy: z sekcjami tenisa stołowego, piłki nożnej oraz siatkówki.
Na funkcjonowanie wymienionych sekcji, w tym treningi i udział w turniejach, gmina wydatkowała
następujące kwoty:
- 16.076 zł – tenis stołowy
- 10.446 zł – piłka nożna
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- 4.500 zł – SOS siatkówka.
- SKM Słońsk – klub motorowy korzystający z terenu w Lemierzycach, użyczonego przez Gminę Słońsk
na urządzenie toru motocrossowego. Środki wydatkowane na działalność klubu – 19.434 zł – wspólna
organizacja zawodów motocrossowych;
W roku 2019r. gmina organizowała lub dofinansowała szereg wydarzeń sportowych między innymi:
- Turniej piłki nożnej im. Stanisława Jaworskiego
- Turniej piłki siatkowej im. Janka Matkowskiego
- Turniej tenisa stołowego im. Grzegorza Kaczorowskiego
- Memoriał im Stanisława Dobrzańskiego.
- Biegi przełajowe im. Roberta Bartka.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Stosownie do zapisów Programu Współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. współpraca z organizacjami
pozarządowymi była prowadzona poprzez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie;
2) udostępnianie organizacjom pozarządowym obiektów i lokali;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów;
Główną formą współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
było zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W 2019 r. ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów zawarto 3 umowy na wsparcie realizacji zadania
publicznego na łączną kwotę 125.000zł.
Ponadto w 2019 r. gmina Słońsk na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznała dotację z pominięciem otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania zadań z zakresu ekologii, edukacji ekologicznej i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa - „XVIII Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej”
– dotacja w kwocie 10.000zł.
Poza formą konkursów i udzielaniem dotacji na realizację zadań publicznych, Gmina Słońsk w roku
2019 realizowała z organizacjami pozarządowymi wspólne przedsięwzięcia w celu realizacji zadań
publicznych.
Ogólna wysokość środków finansowych gminy przeznaczonych na współpracę z organizacjami
pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych w 2019 r. wynosiła 216.018,84 zł.
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9. Ochrona środowiska
9.1. Gospodarka odpadami komunalnymi
W 2019 roku na terenie Gminy zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:
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Oprócz wymienionych frakcji odpadów należy wymienić jeszcze zebrane przez PSZOK odpady odzieży
i tekstyliów o masie 7,940 Mg. Zebrano również zużyte leki – 0,089 Mg i odpady niebezpieczne o
masie – 0,041 Mg.
Z porównania danych za rok 2018 i 2019 zauważalny jest bardzo duży wzrost niektórych frakcji
zebranych odpadów np. 4 – krotny wzrost zebranego papieru, 3 - krotny wzrost ilości odpadów
biodegradowalnych i niemal 2 – krotny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych. Przy czym należy
wspomnieć, że ilość zebranych odpadów zmieszanych nie spadła.
Usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku
2019r. świadczona była przez firmę Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą do
30 czerwca 2019r., natomiast od 1 lipca 2020r. przez ENERIS SA z Gorzowa Wlkp. Zebrane odpady są
transportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych CZG-12
w Długoszynie.
W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy
wprowadzają szereg niezwykle istotnych zmian w dotychczas funkcjonujących gminnych systemach
gospodarki odpadami komunalnymi. Rada gminy, zgodnie z postanowieniami art. 9 znowelizowanych
przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji jest zobowiązana
dostosować dotychczasowe uchwały do nowego stanu prawnego (tj. do 6 września 2020 roku).
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W gminie Słońsk reforma systemu gospodarowania odpadami, w tym obowiązkowa segregacja
odpadów i dobrowolność pozostania w systemie gminnym nieruchomości niezamieszkałych, został
przesunięty na rok 2020, z uwagi na obowiązującą nas do 30 września 2020r. umowę na odbiór
odpadów z firmą ENERIS SA. Umowa na odbiór zawiera cenę ryczałtową i dotyczy również odbioru
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.
W trakcie roku 2019 nastąpił wzrost stawek za odbiór odpadów komunalnych z uwagi na duży wzrost
cen zagospodarowania odpadów komunalnych.
9.2 Klaster energii
Rada Gminy Słońsk uchwałą nr XXXIV/216/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wyraziła wolę utworzenia
na terenie gminy klastra energetycznego. Celem działania Klastra jest prowadzenie skoordynowanej
polityki energetycznej opartej na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów i źródeł energii oraz
nowoczesnych technologiach jej pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania, poprawę stanu
środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki
optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.
Funkcjonowanie klastra ma na celu stopniowe zmniejszanie zależności gminy od energii elektrycznej
produkowanej tradycyjnymi metodami poprzez stworzenie na terenie gminy wielu rozproszonych
źródeł energii, w tym produkowanej na własne potrzeby w gospodarstwach domowych.
Funkcjonowanie klastra umożliwi łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania takich inwestycji.
W roku 2019 nie było programów dedykowanych dla klastrów energii. Natomiast takie kierunki
działań zawiera nowa Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.
9.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan ma na celu realizację działań prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych z terenu
miasta i gminy, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia
energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz rozwój gospodarki
niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy.
W ramach programu sporządzono „bazową inwentaryzację emisji, która stanowiła
warunek wstępny dla opracowania PGN, gdyż dostarczyła informacji na temat źródeł
emisji CO 2 występujących na terenie gminy.
W roku 2019 Gmina Słońsk zawarła porozumienie z Wojwódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na
wspólną realizację programu „Czyste Powietrze”. W ramach tej współpracy pracownicy Urzedu
Gminy w Słońsku świadczyli mieszkańcom pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie.
9.4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Słońsk
Program przyjęty uchwałą nr VI/40/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Słońsk.
Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
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3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie
rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
W ramach programu dodatkowo sfinansowano zabiegi kastracji i sterylizacji dla zwierząt mających
opiekunów z terenu gminy Słońsk.
Wykonawcami Programu byli:
1) schronisko dla zwierząt prowadzone przez Fundację Pro Animale w Ługach Górzyckich;
2) lekarz weterynarii Rafał Gruntkowski;
W 2019 r. na terenie Gminy Słońsk wyłapano 39 psów, z czego 29 przekazano do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Ługach Górzyckich.
W ramach dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów dla mieszańców wykonano
22 zabiegi na kotach oraz 17 na psach.
17 psów i kotów objęto leczeniem i opieką weterynaryjną. Były to głównie bezdomne psy i koty
poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych.

10. Infrastruktura drogowa
Drogi gminne zinwentaryzowano zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie gminy.
Większość dróg na terenie gminy o nawierzchni bitumicznej stanowią drogi powiatowe. Jest to
długość około 42 km. Niestety ogromna większość dróg powiatowych jest w bardzo złym stanie.
Przez gminę przebiega również droga krajowa DK22, której stan techniczny, a także zimowe i letnie
utrzymanie nie wzbudza zastrzeżeń.
Pozostała część dróg znajduje się w zarządzie gminy Słońsk. Łączna długość dróg gminnych na terenie
gminy wynosi ok 165 km. Stan techniczny jest zróżnicowany. Gmina sukcesywnie poprawia stan
techniczny sieci dróg, jednak znacznym problemem jest ilość dróg gruntowych stanowiących dojazd
do pol. Wykonywane są na nich doraźne prace naprawcze, jednak przy tego typu nawierzchni nie jest
to długotrwały efekt. Szczególnie podczas wiosennych i jesiennych deszczy następuje pogorszenie
stanu tego typu dróg i dodatkowe nakłady na utrzymanie dróg.
Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:
a) bitumiczna i kostka – 23 km,
b) brukowa – 6 km,,
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d) żwirowa/ tłuczniowa – 4 km
e) gruntowa – 134 km.
W wyniku zrealizowanych inwestycji w roku 2019r. Gminie Słońsk przybyło 750 metrów dróg
z kostki betonowej – ulica Prosta i Słoneczna w Słońsku oraz ul. Środmiejska i Boczna w Lemierzycach
oraz 1060 metrów drogi o nawierzchni betonowej – droga Jamno-Czaplin.
Oprócz tego Gmina sukcesywnie zleca inwentaryzacje geodezyjne w celu ustalenia prawidłowego
przebiegu dróg w terenie oraz prawidłowego ich usytuowania w granicach działki, po której powinna
przebiegać. Dotyczy to głównie dróg o nawierzchni nieutwardzonej w związku z coraz
większymi gabarytami sprzętu rolniczego oraz interwencjami mieszkańców.
W ciągu dróg gminnych znajdują się dwa mosty. Jeden zlokalizowany w Słońsku – przy młynie
oraz przy Zamku Joannitów. Stan techniczny mostów jest dobry.

11. Plany miejscowe, studium i budownictwo
Na terenie Gminy Słońsk występuje 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obejmujących obszar 41 ha. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują głównie
tereny zabudowy mieszkaniowej – 50%, zabudowy usługowej – 45%, infrastruktury technicznej – 5%.
Gmina posiada również Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
zaktualizowane uchwałą Nr XX/126/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/120/2000 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2000 r. dotyczącej uchwalenia
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk".
Dnia 15 lutego 2019 r. uchwałą nr V/34/2019 Rady Gminy Słońsk przystąpiono do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce i Słońsk.
Uchwałą nr VIII/52/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 13 sierpnia 2019r. przystąpiono do sporządzenia
częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Słońsk w miejscowościach: Lemierzyce, Słońsk i Ownice.
Uchwałą nr VIII/53/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 13 sierpnia 2019r. przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Lemierzyce,
Słońsk i Ownice.
Uchwałą nr VIII/54/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 13 sierpnia 2019r. przystąpienia do sporządzenia
częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Słońsk w miejscowościach: Słońsk.
Uchwałą nr XII/88/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2019r. przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk.
Rocznie ze studium i miejscowych planów wydaje się około 100 zaświadczeń o przeznaczeniu
nieruchomości.
Decyzje o warunkach zabudowy
W roku 2019 wydanych zostało łącznie 61 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, w tym:
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5
Raport o stanie gminy Słońsk
rok 2019

27
- dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 37
- dotyczące zabudowy usługowej – 0
- dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0
- dotyczące zabudowy innej – 19
Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły głównie rozwoju zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły rozbudowy
sieci energetycznej oraz rozbudowy sieci gazu ziemnego.

12. Mienie Gminne
Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich
związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
1. Grunty
W skład majątku Gminy Słońsk wchodzą grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie
z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię ok. 320 ha. Znaczna część
gruntów stanowiących własność Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego,
dzierżawą, użyczeniem i trwałym zarządem ustanowionym na rzecz osób trzecich.
Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Słońsk, pogrupowanych wg użytków wskazanych
w ewidencji gruntów
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własność
gminy Słońsk
Grunty orne
łąki

Powierzchnia (ha)

Pastwiska
Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i grunty rolne
zabudowane
Drogi
Lasy
Nieużytki
Grunty pod rowami i stawami
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Tereny kolejowe

2
27

73,04
0,65

174,70
3,35
7,80
10
10
11,86

Część mienia komunalnego wykorzystywana - administrowana jest bezpośrednio przez Urząd Gminy
w Słońsku. Nieruchomości przekazywane są jednostkom komunalnym tj. jednostkom
budżetowym
i samorządowemu zakładowi budżetowemu. Gospodarują one otrzymanym
mieniem w zastępstwie gminy, w sposób umożliwiający realizację nałożonych na nie zadań
statutowych.
W roku 2019 dokonano następujących transakcji dotyczących nieruchomości gminnych:
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1. Sprzedaż
- sprzedano 7 działek gruntu w drodze przetargu,
- sprzedano 2 działki gruntu w drodze bezprzetargowej.
2. Zakup
- dokonano nieodpłatnego nabycia 3 działek gruntu od Skarbu Państwa KOWR z przeznaczeniem pod
budowę drogi w Słońsku.

13. Inwestycje w Gminie Słońsk
W roku 2019 na terenie gminy Słońsk zrealizowano następujące inwestycje:
1. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej
w Słońsku
Zakończona w grudniu 2019 roku polegająca na odbudowie zrujnowanego budynku po byłym Domu
Kultury w Słońsku, realizowana w ramach projektu pt. Miejsca Pamięci Odry i Warty
współfinansowanego ze środków INTERREG VA. Prace budowlane o wartości 4.602.127,99 zł
prowadziła firma GOBUD Sp z o.o., Sp. k. z Gorzowa Wlkp. Zakres prac obejmował gruntowny
remont budynku z pracami wzmacniającymi fundamenty, wymianą stropów, wymianą dachu,
stolarki okiennej, elewacji oraz pracami wykończeniowymi wewnątrz budynku. Inwestycja
realizowana jest pod nadzorem konserwatora.
Poza tym w ramach wyposażenia obiektu zakupiono sprzęt i urządzenia multimedialne za kwotę
216 455,53 zł oraz wyposażenie meblowe, kuchenne i pozostałe za kwotę 232.470,00 zł.
Dofinansowanie ze środków INTERREG VA w wysokości 85%.
2. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
Przebudowa ul. Prostej w Słońsku – 120 metrów oraz ul. Śródmiejskiej – 157 metrów i Bocznej - 105
metrów w Lemierzycach. Inwestycja o wartości 435.145,53 zł. ze środków własnych
3. Modernizacja dróg gruntowych.
Modernizacja dróg w miejscowościach Jamno - Czaplin – beton wałowany dł. 1060 metrów oraz
w Słońsku ul. Słoneczna – kostka betonowa dł. 371 metrów. Inwestycja o łącznej wartości 835.784,39
zł. Inwestycja dofinansowana kwotą 271.600 zł przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
4. Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Słońsku.
Prace konserwatorskie przy elewacji budynku urzędu oraz przebudowa polegającą na montażu
platformy dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania - 584.451,94 zł. Inwestycja dofinansowana
ze środków PROW w kwocie 162.100,00 zł.
5. Modernizacja przepompowni ścieków w Przyborowie.
Inwestycja o wartości 301.649,67 zł realizowana ze środków własnych. Wykonała firma PPHU
SADEKO Mirosław Nowak z Poddębic.
6. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO.
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Zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby OSP Słońsk. Wartość zakupu 735.540,00 zł. Inwestycja
została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach
projektu pod nazwą „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i
innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny
sprzęt ratowniczy- etap II”. Kwota dofinansowania - 600.641,97 zł.
7. Inne inwestycje
Oprócz wymienionych inwestycji w roku 2019 wykonano między innymi:
1. Przebudowę drogi w miejscowości Jamno – wartość 51.679,28 zł
2. Remont dachu na budynku byłej szkoły w Głuchowie - wartość 51.278,00 zł
3. Wyłożenie kostką chodników na cmentarzach w Ownicach i Lemierzycach – wartość
48.340,74 zł
4. Wymiana instalacji wodnej oraz częściowa wymiana instalacji grzewczej w Zespole Szkół
w Słońsku – wartość 92.865,00 zł
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wartość 74.585,05 zł
6. Budowa nowego oświetlenia w parku wiejskim w Słońsku – wartość 11.303,70 zł
7. Modernizacja studni SUW w Słońsku – wartość 63.988,65 zł
8. Wyposażenie placu zabaw w Lemierzycach – wartość 64.452,00 zł
9. Dopsażenie placów zabaw w parku wiejskim i na osiedlu Sportowym – wartość 29.446,20 zł
10. Budowa studni głębionowej przy boisku w Lemierzcach – wartość 74.964,75 zł

8. Inwestycje realizowane, złożone wnioski o przyznanie pomocy, dofinansowania
1. Gmina Słońsk obecnie realizuje następujące inwestycje i zadania:
1) Zabezpieczenie ruin Zamku Joannitów w ramach projektu partnerskiego pt. Turystyczna
rewaloryzacja Zakonu Joannitów na polsko niemieckim pograniczu” dofinansowana w 85%
z programu INTERREG VA. Wartość inwestycji 2.393.023,54 zł. Partnerzy projektu: miasto
Seelow i Zakon Joannitów.
2) Przebudowa drogi gminnej ulicy Sikorskiego wraz z częścią ulicy Paderewskiego w Słońsku ze
środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie 70% wartości
inwestycji. Wartość tej inwestycji – 3.549.858,76 zł, w tym wartość wydatków
kwalifikowalnych zadania, od której liczone jest dofinansowanie to kwota – 2 885 657,27zł.
Kwota dofinansowania – 1.992.484,00 zł.
3) Remont budynku po byłej szkole w Budzigniewie na potrzeby utworzenia Domu Dziennego
Senior+. Wartość inwestycji 418.200,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 250.000 zł do kosztów
remontu budynku i 50.000 zł do kosztów wyposażenia.
4) Remont stołówki szkolnej w ramach Programu rządowego Posiłek w szkole i w domu – moduł
III. Inwestycja o wartości 119 504,71 zł. Dofinansowanie w kwocie 79 996,66 zł.
5) Zakup 60 laptopów dla Zespołu Szkół w Słońsku w ramach projektu Zdalna Szkoła ze środków
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 100% dofinansowania. Wartość
projektu 60.000 zł.
6) Zakup laptopów dla Zespołu Szkół w Słońsku w ramach projektu Zdalna Szkoła+ ze środków
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 100% dofinansowania. Wartość
projektu 44.990,00 zł.
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7) Remont drogi (przedłużenie ulicy Chopina) w Slońsku – wartość zadania - 424.513,44 zł.
Wartość dofinansowania 87.000 zł.

2.

Złożone wnioski o dofinansowanie:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa studni głębinowej, buowa 10 szt przydomowych
oczyszczalni scieków. Podpisano umowę z PROW na dofinansowanie projektu o wartości
1.162.000,00 zl. Dofinansowanie – 601.000 zł.
2. Remont Sali wiejskiej w Chartowie. Dofinansowanie z PROW w kwocie 273.500 zł. Całkowita
wartość inwestycji – 429.826,00 zł.

Zakończenie
Działania opisane w Raporcie wpisują się w cele strategiczne i operacyjne określone w uchwale
nr XXXII/201/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Słońsk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. Dalsze działania i inwestycje będą
realizowane w latach następnych, w celu wielokierunkowego rozwoju gminy Słońsk oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców.
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