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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 ze zm.). Wójt ma obowiązek co roku do 31
maja przedstawić Radzie Raport o stanie Gminy.
Celem przygotowania niniejszego Raportu jest przedstawienie i podsumowanie działalności
wójta w 2020 roku. Raport obejmuje realizację polityk, strategii oraz uchwał rady.

1. Strategie i programy
Gmina Słońsk wykonuje swoje zadania, realizując następujące programy i strategie:
1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2017 -2020 przejęta uchwałą 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.
2. Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 18
maja 2017 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Słońsk na lata 2017-2020
z perspektywą do 2022 roku;
3. Strategia klastra EnergyRegion Słońsk przejęta uchwałą Rady Gminy Słońsk nr XXXIV/216/2018 z
dnia 29 czerwca 2018 r.
4. Program ”Czyste Powietrze”
5. Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słońsk na
lata 2007–2032 zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Słońsk nr XXII/138/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r.
6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020
7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Słońsk w roku 2020.
8. Gminny program profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym w roku 2020
9. Gminny program przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku
10. Programy i strategie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku: Strategia
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Słońsk na lata 2017 – 2020 – uchwała Nr
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XXIII/144/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 maja 2017 r., Gminny program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2019 - 2021, Gminny program wspierania
rodziny na lata 2019 – 2021 oraz następujące programy rządowe: wieloletni program "Posiłek w
szkole i w domu", Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD, Program "Rodzina 500
+", Program "Dobry Start", Program "Za życiem", Program ”Wspieraj seniora”.
W związku z potrzebą aktualizacji dokumentów strategicznych Gminy Słońsk obecnie opracowywane
są: Strategia Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027, Strategia Rozwiązywania Problemów
społecznych oraz Program Ochrony Środowiska Gminy Słońsk.
Uchwały Rady Gminy Słońsk
W 2020 roku Rada Gminy Słońsk podjęła 56 uchwał. 25 uchwał przekazano do kontroli RIO, a 31
do nadzoru Wojewody.
15 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.
W roku 2020 Rada Gminy Słońsk podjęła następujące uchwały:
Uchwała nr XIII/91/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok.
Uchwała nr XIII/92/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040.
Uchwała nr XIII/93/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Uchwała nr XIII/94/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Powiatowi Sulęcińskiemu.
Uchwała nr XIII/95/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia
Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Słońsk.
Uchwała nr XIII/96/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
Uchwała nr XIII/97/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie wydania aktu o
utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku.
Uchwała nr XIII/98/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie Statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Słońsku.
Uchwała nr XIII/99/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie ustalenia warunków
udzielenia i wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
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Uchwała nr XIII/100/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
w formie darowizny na własność Gminy Słońsk nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej.
Uchwała nr XIII/101/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
na własność Gminy Słońsk nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Uchwała nr XIII/102/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie akceptacji dla
inwestycji gminnej utworzenia kompleksu plażowo-wodnego nad jeziorem Radachowskim.
Uchwała nr XIV/103/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała nr XIV/104/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Słońsk.
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/105/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/106/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sulęcińskiemu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/107/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/108/2020 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia na
własność Gminy Słońsk nieruchomości położonej w obrębie Słońsk.
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/109/2020 w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowego najemcy
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/110/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Słońsk
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/111/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/112/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/113/2020 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/114/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/115/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w
Gminie Słońsk na rok szkolny 2020/2021
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/116/2020 w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowego najemcy
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Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/117/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum
zaufania
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/118/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słońsk za 2019 rok.
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/119/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/120/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/121/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii RzymskoKatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/122/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii RzymskoKatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/123/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii RzymskoKatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/124/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie
Gminy Słońsk
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/125/2020 w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie na nagrody pieniężne dla
wyróżniających się funkcjonariuszy
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVII/126/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVII/127/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sulęcińskiemu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVII/128/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie
Gminy Słońsk
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVII/129/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w
miejscowościach: Słońsk
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/130/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/131/2020 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040.
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/132/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii RzymskoKatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/133/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/134/2020 w sprawie Programu współpracy Gminy Słońsk z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021
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Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/135/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i
granic aglomeracji Słońsk
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/136/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w
miejscowościach: Słońsk
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/137/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/138/2020 w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/139/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/140/2020 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/141/2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021
rok
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/142/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Słońsk na lata 2021-2040
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/143/2020 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/144/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/145/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/146/2020 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk
oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady na rok 2021
Sprawozdania z wykonania uchwał były składane na bieżąco Radzie Gminy podczas odbywających się
sesji Rady Gminy Słońsk.
Realizując nałożone zadania w roku 2020 Wójt wydał 54 zarządzenia jako organ gminy oraz 34
zarządzenia jako kierownik Urzędu Gminy w Slońsku.

2. Charakterystyka demograficzna
Gminę Słońsk na dzień 31.12.2020 r. roku ogółem zamieszkiwało 4.813 osób, w tym 2355 kobiet i
2458 mężczyzn, w tym 55 kobiet i 83 mężczyzn zameldowanych zostało na pobyt czasowy.
Dzieci w przedziale 0-6 – 363 osób, w tym 173 dziewczynki i 190 chłopców.
Dzieci w przedziale 0-3 to 193 osoby.
Samą miejscowość Słońsk zamieszkiwały 2982 osoby.
W roku 2020 w gminie urodziło się 61 dzieci, zmarło 59 mieszkańców.
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Migracja ogółem – 423 (zameldowania 177, wymeldowania 246). Saldo migracji: - 69.
Bardzo duży wzrost zgonów w roku 2020 przedstawia poniższy wykres
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3. Finanse
Obowiązujące polityki, programy i strategie w roku 2020.
1) Polityka rachunkowości, wprowadzona Zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Słońsk z dnia 29
grudnia 2017r.;
2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk na lata 2020 – 2030, przyjęta przez Radę Gminy
Słońsk Uchwałą Nr XII/81/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z 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 2020 roku przedstawia się następująco:
I. Dochody
III. Przychody
Ogółem (I + III)

29.987.752,68 II. Wydatki
8.703.790,63 IV. Rozchody
38.691.543,31 Ogółem (II + IV)

32.559.682,63
2.655.433,00
35.215.115,63

Plan (po zmianach)
Wykonanie
30.108.887,84

29.987.752,68

3.1. Dochody
Wyszczególnienie
DOCHODY, w tym:

Raport o stanie Gminy Słońsk
za rok 2020

9
dochody bieżące
dochody majątkowe

26.257.403,30
3.851.484,54

25.088.272,68
4.899.480,00

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.

Rodzaj dochodów
Dochody ogółem, z tego :
Dochody własne, w tym:

Budżet po zmianach
30.108.887,84
9.355.392,00

Wykonanie
29.987.752,68
8.923.530,01

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

4.252.815,00

4.154.544,01

97,7

1.620.000,00
350.000,00
8.301.998,69

1.681616,78
336.970,96
8.240.743,71

103,8
96,3
99,3

Pozostałe dotacje na zadania bieżące

1.563.381,61

892.149,05

57,1

161.600,00

143.287,85

88,7

3.500.484,54

4.562.010,97

130,3

7.226.031,00

7.226.031,00

100,0

1.

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

%
99,6
95,4

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
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udział dochodów uzupełniających, zwłaszcza tych o charakterze celowym tym niższy jest
stopień samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Słońsk w 2020 roku według działów klasyfikacji
budżetowej przedstawia się następująco:
Dział

NAZWA

010
600
700
710
750
751

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
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

752
754
756

758
801
852
854
855
900
921
926

Wykonanie
dochodów

Wykonanie
planu w %

693.687,02
187.000,00
427.168,80
7.000,00
277.082,86
48.887,00

99,9
97,7
83,4
100,0
92,7
100,0

Udział w
dochodach
ogółem
w%
2,3
0,6
1,4
0,0
0,9
0,2

1.000,00
106.948,39

100,0
230,9

0,0
0,4

7.100.282,86

99,9

23,7

9.573.804,78
647.678,49
638.330,95
30.562,00
7.441.001,47
1.022.456,73
1.784.861,33
0,00
29.987.752,68

111,6
91,7
98,2
50,9
98,4
83,3
74,1
0,00
-

31,9
2,2
2,1
0,1
24,8
3,4
6,0
0
100,0

Dochody budżetu Gminy Słońsk przypadające na 1 mieszkańca w 2020 roku – 6.315,87 zł

3.2. 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
35.522.255,84
24.832.020,89
10.690.234,95
Raport o stanie Gminy Słońsk
za rok 2020

32.559.682,63
23.201.601,10
9.358.081,53

11

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Słońsk w 2020 roku według działów klasyfikacji
budżetowej
Dział

NAZWA

010
600
630
700
710
750
751

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

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

Wykonanie
wydatków

Wykonanie
planu w %

719.833,72
4.957.960,85
16.400,00
303.745,12
299.512,00
3.420.042,77
48.887,00

99,4
99,2
100,00
96,3
96,1
97,6
100,0

Udział w
wydatkach
ogółem w %
2,2
15,2
0,0
0,9
0,8
10,5
0,2

1.000,00
121.438,98
331.697,86
0,00
6.934.284,55
93.837,00
1.593.694,15
241.325,74
7.461.506,44
2.333.097,25
3.197.455,83
483.963,37
32.559.682,63

100,0
95,8
97,6
0,0
99,0
71,3
97,7
85,0
98,3
73,1
70,4
86,6
-

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

W 2020 roku największą część wydatków budżetowych Gmina przeznaczyła na realizację:
1) zadań z zakresu zakresu oświaty i wychowania (21,2 % ogółu wydatków),
2) zadań z zakresu transportu i łączności (15,2 % ogółu wydatków).
Udział wydatków na administrację publiczną wyniósł 10,5 %.
Wydatki budżetu Gminy Słońsk przypadające na 1 mieszkańca w 2020 roku wynoszą ogółem
6.857,56, natomiast wydatki bieżące przypadające na 1 mieszkańca to 4.886,61 zł
Wydatki majątkowe przypadające na 1 mieszkańca Gminy to aż 1.970,95 zł,

3.3. Bezzwrotne środki finansowe z Funduszy Unii Europejskiej
Dochody budżetu gminy ze źródeł zagranicznych – środki niepodlegające zwrotowi.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem, z tego:
Bieżące
Inwestycyjne

Wykonanie
2.110.770,54
271.616,52
1.839.154,02
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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
2.355.571,76
526.870,30
1.828.701,46
0,00
286.711,46
27.258,36
259.453,10
0,00
2.068.860,30
499.611,94
1.569.248,36
0,00

3.4. Wynik budżetu
Budżet Gminy Słońsk za 2020 rok zamknął się deficytem w wysokości 2.571.929,95 zł.

3.5. Nadwyżka operacyjna
W 2020 roku wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących, co
spełniło wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna
wyniosła 1.886.671,58 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).

3.6. Przychody i rozchody
Wyszczególnienie
Przychody ogółem z tego:
Kredyty, pożyczki
Nadwyżka z lat ubiegłych - niewykorzystane środki
pieniężne
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)
8.068.801,00
6.076.317,00
1.992.484,00

Wykonanie
8.703.790,63
6.076.317,00
1.992.484,00

0

634.989,63

2.655.433,00
2.655.433,00

2.655.433,00
2.655.433,00

3.7. Zadłużenie
Zadłużenie Gminy Słońsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 19.603.317,00 zł, co
stanowi 65,4 % 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.

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

36.000,00 zł

Plan

400.000,00 zł

Wykonanie

33.321,00 zł

Wykonanie 431.160,97 zł

92,6 % osoby prawne
107,8 % 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.
Wymiar podatku rolnego na 2020 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów
podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 58,46 zł za 1
dt., ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października
2019 roku (MP 2019 r., poz. 1017).
Na dzień 31 grudnia 2020 roku:
1) skutki obniżenia ceny skupu żyta wyniosły 0,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości
Plan

1.000.000,00 zł

Plan

620.00,00 zł

Wykonanie
Wykonanie

978.935,88 zł

97,9 % osoby prawne

702.680,90 zł

113,3 % 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 XI/70/2019 Rady Gminy Słońsk z
dnia 15 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na dzień 31 grudnia 2020 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. Nr 109, 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 329.014,60 zł.
3. Podatek leśny
Plan

120.000,00 zł

Plan

1.300,00 zł

Wykonanie 115.794,00 zł

96,5 % osoby prawne

Wykonanie

99,4 % osoby fizyczne

1.292,00 zł
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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 2020 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna,
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku tj. 194,24 zł za 1 m 3 (zgodnie z
komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim
2019r. poz. 1018) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.
4. Podatek od środków transportowych
Plan

8.000,00 zł

Plan

60.000,00 zł

Wykonanie

7.300,00 zł

Wykonanie 67.751,90 zł

91,2 % osoby prawne
112,9 % 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 2020 roku łącznie 48 pojazdów.
W 2020 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 2020
roku wyniosły 59.586,28 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 2020 r. do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych wysłano 112 upomnień na
kwotę 626.179,97 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 54.313,90 zł.
Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych
część zaległości pozostaje nieściągnięta.
6. Umorzenia i rozłożenia na raty
W roku 2020 wpłynęło 25 wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty podatków i opłat
lokalnych.
Na tej podstawie wydano:
1) 1 decyzja w sprawie umorzenia podatku,
2) 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty,
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3)
4)
5)
6)

4 decyzje odmowne,
13 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
w 2 przypadkach odmówiono wszczęcia postepowania,
w 2 przypadkach postępowanie umorzono.

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

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 roku 2020 pracownicy Urzędu byli dodatkowo zaangażowani w realizację zadań zleconych, takich
jak: Powszechny Spis Rolny 2020 oraz Wybory Prezydenta RP.
Stan zatrudnienia
Na koniec roku 2020 w Urzędzie zatrudnionych było :
1)
2)
3)
4)

pracownicy urzędu – 23 osoby (22,5 etatu), w tym 2 pracowników obsługi;
Muzeum Martyrologii – 1 osoba (1 etat);
opiekunowie świetlic – 5 osób (3,5 etatu);
Biblioteki - 2 osoby (1,25 etatu).

W 2020 roku Urząd zorganizował roboty publiczne dla 4 osób bezrobotnych oraz prace interwencyjne
dla 1 osoby. Oprócz tego w Urzędzie Gminy w Słońsku 1 osoba odbyła staż i 1 osoba odbyła
praktykę zawodową.
W zakresie działalności gospodarczej (wpisy do CEIDG)w roku 2020 dokonano łącznie 267 wpisy do
ewidecji, w tym 67 wpisy dotyczące założenia działalności gospodarczej i 31 wpisów dotyczących
zakończenia działalności gospodarczej.
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 2020 wydano 352 potwierdzeń profili zaufanych ePUAP.

Raport o stanie Gminy Słońsk
za rok 2020

16
Wzrost ilości potwierdzeń profili zaufanych obrazuje poniższy wykres.
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Oprócz oferowanych eUsług w Urzędzie Gminy w Słońsku wprowadzono możliwość dokonywania
płatności kartami płatniczymi.
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy) – 15 punktów.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne) – 6 punktów.
W roku 2020 wydano 3 nowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu (1 punkt sprzedaży).

Urząd Stanu Cywilnego
Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2020:
1. sporządzono 68 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony – rejestracja bieżąca
jak i transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego);
2. wydano 2 decyzje z zakresu stanu cywilnego (skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa);
3. dokonano łącznie 31 sprostowań i uzupełnień w aktach stanu cywilnego;
4. wydano 593 odpisy aktów stanu cywilnego;
5. wydano łącznie 32 zaświadczenia (zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających
możliwość zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności
prawnej, zaświadczenia potwierdzające złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa oraz o powrocie
rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa);
6. zarejestrowano 38 wzmianek do aktów stanu cywilnego;
7. zarejestrowano 254 przypiski do aktów stanu cywilnego;
Raport o stanie Gminy Słońsk
za rok 2020

17
8. przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do systemu BUSC (migracja) 231 aktów stanu cywilnego;
9. wydano 1 decyzję o zmianie imienia i nazwiska;
10. usunięto 112 niezgodności z zakresu USC w systemie PESEL;
11. przygotowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, w tym wręczenie medali Prezydenta RP
dla 4 par jubilatów (łącznie wystąpiono o medale za długoletnie pozycie małżeńskie dla 7 par
jubilatów)
12. udzielenie ślubu dla 26 par.
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
2010 r. o ewidencji ludności).
- wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (bieżące
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców). Wydano 9 decyzji w sprawie dopisania mieszkańca do
stałego rejestru wyborców.
Z zakresu spraw związanych z dowodami osobistymi:
1. wydano 396 dowodów osobistych;
2. wydano 3 decyzje z zakresu wydawania dowodów osobistych (odmowa wydania dowodu
osobistego)
3. przyjęto 91 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
4. unieważniono w systemie 28 dowodów osobistych (z powodu: zm. Danych, reklamacja,
przekazanie przez osobę trzecią);
5. udostępniono 47 danych z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności, w tym koperty
dowodowe przekazane Policji lub Prokuraturze;
6. usunięto 163 niezgodności z zakresu ewidencji ludności w systemie PESEL;
7. nadano 36 numerów pesel;
8. wydano 15 decyzji w sprawach meldunkowych;
9. wydano 322 zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności.
Z zakresu spraw związanych z wyborami:
1. prowadzono i aktualizowano rejestru wyborców,
2. sporządzono spis wyborców (aktualizacja spisu po sporządzeniu),
3. wydawano zaświadczenia o prawie do głosowania,
4. sporządzano akty pełnomocnictwa do głosowania.
Raport o stanie Gminy Słońsk
za rok 2020

18

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek głównie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
W 2020 roku zatrudnionych było 6 osób, w tym 3 pracowników socjalnych.
W 2020 do GOPS w Słońsku wpłynęły 362 wnioski o pomoc. Pomocą
w tym 354 osób.

objęto

154 rodziny,

Osoby samotne, jak i rodziny, korzystały z różnych form wsparcia.
Wypłacono zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, świadczenia pieniężne w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Realizowany był program „Posiłek w szkole i w domu. Dożywianiem objętych było 106 dzieci.
Objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 32 osoby pobierające zasiłki stałe. 3 osoby z terenu naszej
gminy przebywały w Domach Pomocy Społecznej. W 2020r. nie kierowano żadnego podopiecznego
do schroniska dla osób bezdomnych. Usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby.
W ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD) korzystało 250 osób.
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 4
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 6 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 2020 r. zasiłki rodzinne z
dodatkami.
Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 6.140, w tym świadczenia opiekuńcze - 2015, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 33, z funduszu alimentacyjnego wypłacono 533
świadczenia.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku w 2020r. z ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci, czyli 500+, zrealizowano wypłatę 6.585 świadczeń z tego tytułu, a realizacją
programu „Dobry start” zostało objętych 631 dzieci.
W 2020 roku wydano decyzje na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla 49 rodzin.
O wydanie „ Karty Dużej Rodziny” wpłynęło 133 wnioski.
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Gmina ponosi częściowe koszty pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i 4
dzieci w pieczy zastępczej.
W 2020r. w ramach Programu „Wspieraj seniora” pomocą zostało objętych 6 seniorów, których
pracownicy socjalni odwiedzają, udzielają pomocy i realizują zakupy.
W 2020 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.
W roku 2020 opracowano diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Słońsk. W oparciu o
wyniki tej diagnozy aktualnie tworzona jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie Gminy Słońsk.

4.3. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku prowadzi działalność w formie samorządowego
zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku w roku 2020 realizował następujące zadania:
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej,
- eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody w Słońsku i Lemierzycach oraz sieci wodociągowej na terenie
całej gminy,
- prowadzenie monitoringu wewnętrznego jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
- pobieranie opłat za odbiór i oczyszczanie ścieków oraz za dostawę wody,
- wywóz nieczystości własnym taborem asenizacyjnym,
- administrowanie mieszkań i budynków komunalnych,
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w miejscowościach Słońsk, Lemierzyce oraz Ownice.
ZGWŚ w Słońsku na koniec roku 2020 zatrudniał 12 pracowników.
Najważniejszym zadaniem własnym realizowanym przez Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej
w Słońsku jest eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Słońsk, wraz z obsługą dwóch Stacji
Uzdatniania Wody: Słońsk i Lemierzyce oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z obsługą
oczyszczalni ścieków.
Obecnie Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku posiada 1 487 odbiorców usług dostawy
wody i odprowadzania ścieków:
- 1419 odbiorców indywidualnych, w tym 846 odbiorców ma podpisaną umowę na dostawę wody i
odbiór ścieków, a 573 odbiorców tylko na dostawę wody,
- 68 odbiorców stanowią firmy.
W 2020 roku Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku wydał 24 warunki techniczne
o przyłączenie nieruchomości do sieci wodno – kanalizacyjnej.
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W roku 2020 zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe do udrożniania sieci kanalizacyjnej za kwotę
51.211,44 zł.
Dodatkowo zakupiono program do administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy
Słońsk. W ramach programu dostępna jest strona internetowa, na której można znaleźć informacje
dotyczące cmentarzy oraz można odnaleźć osoby pochowane. Strona dostępna jest pod adresem
https://slonsk.grobonet.com/.

4.4. Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Słońsku od roku 2020 zlokalizowana jest w nowym obiekcie Domu
Kultury w Słońsku. Filia w Lemierzycach funkcjonuje w budynku Remizy OSP w Lemierzycach.
Obiekt w Słońsku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1. Stan księgozbioru - 10917, w tym 6488 – Słońsk i 4429- filia Lemierzyce
1) Liczba zakupionych książek ogółem - 509 w tym:
a) dla dzieci i młodzieży - 113 ( Słońsk 35, Lemierzyce 33)
b) dla dorosłych - 420 (Słońsk 244, Lemierzyce 197)
Kwota wydana w 2020 roku na zakup książek ogółem wyniosła 12.414 zł, w tym z dotacji Biblioteki
Narodowej - 4.308 zł.
W 2020 roku przeprowadzono selekcję książek zniszczonych i zaczytanych, które wycofano
z księgozbioru biblioteki w ilości 939 sztuk, w tym GBP Słońsk: 55 i Filia: 884 ubytki.
2. Czasopisma – 8 tytułów, które zakupiono za kwotę 1.556,00 zł.
3. Czytelnictwo w 2020 roku :
1) zarejestrowanych użytkowników – 385, w tym 270 – Słońsk i 115 w Lemierzycach,
2) wypożyczenia książek - 4299, w tym 1895 w Słońsku i 2404 w filii w Lemierzycach.
Biblioteka korzysta z elektronicznego zintegrowanego systemu MAK+; 4190 książek zostało
wprowadzonych do sytemu, co daje 91% wszystkich zbiorów (Gminna Biblioteka Publiczna w Słońsku
oraz filia w Lemierzycach)
Zajęcia prowadzone w ramach rozwoju czytelnictwa:
- Dyskusyjny Klub Książki – spotkania cykliczne, średnio raz w miesiącu. W roku 2020 odbyło się 7
spotkań Klubu,
- Akcja „Mała książka -wielki człowiek” - wydanych 23 „wyprawek” (13 Słońsk, 10 Lemierzyce).

4.5 Gminny Ośrodek Kultury
W marcu 2020 roku na mocy uchwały Rady Gminy Słońsk utworzono Gminny Ośrodek Kultury w
Słońsku oraz nadano mu statut. Ze względu na ogłoszenie stanu pandemii i znaczne ograniczenia w
prowadzeniu działalności kulturalnej przesunięto na dalszy termin powołanie dyrektora GOK w
Słońsku, a także przekazanie dotacji z budżetu gminy na działalność GOK.
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Dom Kultury w Słońsku
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. Mimo ograniczeń udało się zorganizować wiele
wydarzeń kulturalnych, w tym w znacznej części w formule on-line.
W roku 2020 wymienić należy natepujące wydarzenia:
1. Obchody 75 rocznicy mordu 819 więźniów obozu Sonnenburg – wizyta vicepremiera
Luksemburga
2. Otwarcie wystawy w Muzeum Martyrologii pt. „Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich
Niemczech”
3. Uroczyste otwarcie „Centrum spotkań, kultury i krzewienia historii regionalnej – Domu
Kultury w Słońsku”
4. Koncert online Przemka Szczotko
5. Rodzinny spacer po Słońsku "Śladami joannitów" (wycieczka terenowa)
6. Dzień Kobiet i Dziecka w Głuchowie
7. Dzień Dziecka w Chartowie
8. Oficjalne otwarcie drogi gminnej przebudowanej w ramach realizacji zadania: ”Przebudowa
drogi gminnej Nr 005442F ul. Sikorskiego wraz z częścią drogi gminnej Nr 005123F ul.
Paderewskiego w Słońsku”
9. Ogólnopolskie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Słońsku - Spotkanie z autorami
książki „Dawno temu w Sonnenburgu i na Błotach Warciańskich”
10. Wirtualny XIX Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku
11. „XIX Art - Plener Artystyczny Słońsk 2020”
12. Zawody wędkarskie spławikowe o Puchar im. Stanisława Zalewskiego
13. Polsko-niemieckie seminarium naukowe pn. „Gdzie znajdują się polskie Błota Odrzańskie?”
14. Zawody wędkarskie o Puchar Zarządu Koła PZW Nr1 w Słońsku
15. Zawody wędkarskie członków Koła PZW Nr 2 Okoń Słońsk
16. Koncert online z okazji Dnia Niepodległości
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17. Polsko-niemieckie warsztaty historyczne „Kolaże Pamięci Ze Słońska”
18. Polsko-niemiecka konferencja online „Projekt joannici”
19. Koncert online „Posłuchaj anielskich dźwięków – polsko-niemieckie warsztaty organowe”.

5. Oświata
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.
Na koniec roku 2020 w Szkole Podstawowej w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 43
nauczycieli, w tym 2 etaty nauczyciela stażysty, 10 etatów nauczyciele kontraktowi, 6 etatów
nauczyciele mianowani i 25 etaty nauczyciele dyplomowani.
W przedszkolu Samorządowym w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 15 nauczycieli,
w tym 1 etat nauczyciela stażysty, 6 etaty nauczyciele kontraktowi, 4 etaty nauczyciele mianowani i
4 etaty nauczyciele dyplomowani.
Do Szkoły Podstawowej uczęszczało 450 uczniów. Do odzdzialu przedszkolnego w SP uczęszczało 15
dzieci.
Do Przedszkola Samorządowego uczęszczało 170 dzieci.
Zajęcia rewalidacyjne prowadzono dla 7 uczniów Szkoły Podstawowej.
Nauczanie indywidualne prowadzono dla 1 ucznia.
Dla 54 uczniów prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W terapii logopedycznej
uczestniczyło 56 uczniów SP i 59 dzieci z przedszkola.
Dowożenie uczniów
Uczniowie do szkół dowożeni byli jednym autobusem będącym własnością szkoły oraz jednym
autobusem firmy prywatnej.
Do szkół i przedszkola dowożonych było 130 uczniów oraz 19 dzieci przedszkolnych.
W roku 2020 gmina realizowała również dowozy uczniów i dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie – 4 osoby.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 przedstawiają się następująco:

Egzamin

Wynik
szkoły

Wynik
powiatu

Wynik
województwa

Wynik
okręgu

Stanin
od 1 do
10

1

Język polski

49,66

54,88

56,44

56,40

3

2

Matematyka

35,78

39,00

41,95

43,34

3
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3

Język obcy nowożytny język niemiecki

34,68

44,62

42,86

41,64

4

4

Język obcy nowożytny język angielski

48,68

49,72

52,56

51,86

5

Wyniki osiągnięte z matematyki i języka polskiego wypadły na poziomie wyników słabych, co
oznacza przygotowanie i realizację programu naprawczego zaleconego przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty.
Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2019/2020 są ogólnie dużo słabsze od wyników osiągniętych w
roku szkolnym 2018/2019. Duży wpływ na taką sytuację miała zapewne realizacja części programu
szkolnego w trybie zdalnym.
Porównanie wyników egzaminu z roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 obrazuje poniższy diagram:
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Realizacja projektów i organizacja wydarzeń
W roku 2020 Szkoła Podstawowa realizowała program edukacyjny dla klas I-III „Szachy w szkole”.
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 ”.
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Udział kadry zarządzającej w projekcie w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014-2020, działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt pod tytułem „Profesjonalny
system wspomagania szkół z województwa lubuskiego”. Wdrożenie powyższego projektu w szkole i
przedszkolu i wprowadzenie procesowego wspomagania w obszarze rozwoju kompetencji
kluczowych.
Włączenie szkoły w nauczanie online poprzez platformę edukacyjną jitsi meet.
Udział szkoły w programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół
podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”
Zespół Szkół w Słońsku inicjował i organizował szereg wydarzeń szkolnych i o zasięgu gminnym:
- Biegi im. Roberta Bartka,
- 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.
Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych:
1. Udział ucznia w finale wojewódzkim Olimpiady z języka niemieckiego
2. Udział ucznia w finale wojewódzkim Olimpiady z języka angielskiego
Osiągnięcia uczniów w dyscyplinach sportowych:
1. Mistrzostwo województwa w Lubuskiej Olimpiadzie Dzieci w tenisie stołowym chłopców.
2. Finalista w Mistrzostwach województwa w Lubuskiej Olimpiadzie dzieci w tenisie stołowym
dziewcząt.
3. Mistrzostwo powiatu w mini siatkówkę dziewcząt.
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.
W roku 2020 przeprowadzono remont kuchni szkolnej przy udziale środków z Programu rządowego
Posiłek w szkole i w domu – moduł III. Przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń kuchni
obejmujący wymianę instalacji, demontaż pieca kaflowego, malowanie pomieszczeń, układanie
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glazury, montaż wentylacji. Inwestycja o wartości 130.865,01 zł. Dofinansowanie w kwocie 79 996,66
zł dotyczyło zakupu nowych mebli kuchennych i urządzeń.
W roku 2020 zakupiono 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.
Dodatkowo zakupiono 22 laptopy w ramach projektu Zdalna Szkoła+ ze środków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 100% dofinansowania. Wartość projektu
44.990,00 zł.
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 2020 roku
przyznano dofinansowanie pracodawcom, którzy wyszkolili 7 młodocianych pracowników. Na
realizację powyższego zadania otrzymano dotację w kwocie 40.404,92 zł.
Wydatki na funkcjonowanie szkół i przedszkola
Na wydatki związane z prowadzeniem szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych w Zespole
Szkół w Słońsku gmina wydała w 2020 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.

6. 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;
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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:

realizacji

1) Organizacje pozarządowe;
2) Policja;
3) Prokuratura i sądy.
Osoby dotknięte problemem uzależnień i przemocy w rodzinie korzystały w 2020 roku z
następujących form pomocy i wsparcia:
1) Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, w części realizowane jako teleporady;
2) telefon zaufania;
3) spotkania z terapeutą ds. uzaleznień, w części realizowane jako teleporady;
4) świetlice z programem socjoterapeutycznym - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z
zakresu profilaktyki uzależnień z dożywianiem; „Złota Rybka” w Słońsku, w Ownicach i
Lemierzycach;
5) Programy profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w szkole;
6) Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
Na realizację programów profilaktycznych wydatkowano w roku 2020 kwotę 93.837,00 zł.
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7. Bezpieczeństwo publiczne
Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy Słońsk w 2020 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), 2 motopompy, 3 pompy pływające, 2 pompy szlamowe, 5 agregatów
prądotwórczych, 2 przecinarki do betonu i stali. W dwóch jednostkach OSP w 2020 r. działało 42
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 2020 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy interweniowały 96 razy (30 pożarów, 62
miejscowych zagrożeń i 4 alarmy fałszywe):
Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Słońsk wydano w 2020 roku kwotę
97.691,87 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.
Dzięki pozyskanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – projekt Mały strażak edycja 2020 i wsparciu gminy Słońsk:
- dla OSP Lemierzyce zakupiono: 2 kompletne aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 12.500 zl,
2 sygnalizatory bezruchu 1.800 zł, piłę do stali i betonu - 4.600 zł, wentylator oddymiający - 4.800 zł,
wąż tłoczny 4 sztuki - 746 zł.
- dla OSP Słońsk zakupiono: ubrania specjalne 4 kpl – 15.800 zł, hełmy strażackie 4 sztuki -6.643 zł,
buty specjalne 4 pary – 2.200 zł, wąż tłoczny 2 sztuki - 336 zł.
Natomiast dzięki dotacji Ministra Sprawiedliwości i wsparciu gminy zakupiono dla:
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- dla OSP Słońsk - System selektywnego powiadamiania za kwotę 9.000 zł, opryskiwacz plecakowy
spalinowy - 600 zł i wąż tłoczny 8 szt - 2000 zł, ubranie specjalne 1 kpl - 3.500 zł kominiarka 4 sztuki 440 zł, obuwie specjalne 2 pary - 1400 zł. W tym 10.600 zł dotacji Ministra Sprawiedliwości.
- dla OSP Lemierzyce - Agregat prądotwórczy - 3.000 zł, zabezpieczenie poduszek powietrznych - 650
zł, parawan - 1.200 zł, wąż tłoczny 4 sztuki – 1.000 zł, zestaw podkładów i klinów 1.400 zł. W tym
5.322 zł dotacji Ministra Sprawiedliwości.

Współpraca z z KPP Sulęcin i PSP
W ramach współpracy z Policją i Państwową Strażą Pożarną w roku 2020 przekazano wymienionym
instytucjom środki na fundusze wsparcia: dla KPP Sulecin – 8.000 zł i dla PSP Sulęcin – 5.000 zł.

Gminny monitoring wizyjny
Gmina Słońsk posiada system monitoringu wizyjnego zamontowany w miejscowościach Słońsk,
Ownice i Lemierzyce. System składa się z ponad 40 kamer.
Celem monitoringu gminnego jest zapewnienie oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
użytkowników obiektów i miejsc publicznych, jak również ochrona mienia znajdującego się
w zasobach gminy. Kamery zostały zlokalizowane w newralgicznych punktach gminy oraz w miejscach
występowania szczególnych zagrożeń.
Działają one prewencyjne, ułatwiają Policj i i innym służbom skuteczne działanie polegające na
ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd., poprzez dostęp do z arejestrowanego materiału z
kamer, pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem gminy w wielu aspektach m.in., podczas
trwania imprez masowych oraz na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko
obraz (wizja) z kamer. System nie rejestruje dźwięku.
Udostępnianie danych osobowych w postaci zapisu obrazu może nastąpić wyłącznie za zgodą
Administratora danych. Przekazywanie i wgląd do danych umożliwia się wyłącznie upoważnionym do
tego służbom (Policja, Prokuratura, Sąd) na podstawie wniosku.

8. 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 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.
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W roku 2020 klubom przekazano dotacje 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 BOCIAN Słońsk-Kołczyn: z sekcjami tenisa stołowego;
-UKS Słońsk - piłka nożna oraz siatkówka.
Na funkcjonowanie wymienionych sekcji, w tym treningi i udział w turniejach, gmina przekazała
wymienionym klubom dotacje w wysokości 30.000 zl.
Poza udzielaniem dotacji na realizację zadań publicznych, Gmina Słońsk w roku 2020 zrealizowała
z klubami wspólne przedsięwzięcia w celu realizacji zadań publicznych.
W ramach poprawy infrastruktury obiektów sportowych wykonano następujące inwestycje:
- Budowa studni głębinowej na boisku w Głuchowie,
- Budowa studni głębinowej na boisku szkolnym wraz z nawodnieniem,
- Budowa szatni w Lemierzycach (stan zerowy).
W roku 2020, mimo stanu pandemii, zorganizowano szereg wydarzeń sportowych, między innymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Letnie Grand Prix siatkówki plażowej w Słońsku
Turniej piłki siatkowej im. Janka Matkowskiego
Turniej Torneo Lubuskie Młodzików o Puchar Wójta Gminy Słońsk – Memoriał im
Stanisława Dobrzańskiego
Pożegnanie lata w Chartowie: turniej letniego Grand Prix Siatkówki Plażowej oraz piąta
edycja biegu „Szlakiem Bielika w Chartowie”
Zawody autocrossowe w Lemierzycach
Turniej Siatkówki Plażowej w Słońsku o Puchar Wójta Gminy Słońsk
XXXI Międzynarodowe Biegi Przełajowe im. Roberta Bartka

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Stosownie do zapisów Programu Współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 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;
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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 2020 r. ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów zawarto 5 umów na wsparcie realizacji zadania
publicznego na łączną kwotę 155.000zł.
Ponadto w 2020 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 - „XIX Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej” –
dotacja w kwocie 10.000zł.
Łączna kwota dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2020, udzielonych na podstawie
złożonych ofert, wyniosła 157.169,67 zł.
Poza formą konkursów i udzielaniem dotacji na realizację zadań publicznych, Gmina Słońsk w roku
2020 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 2020 r. wynosiła 216.018,84 zł.

10. Ochrona środowiska
1. Wycinka drzew i krzewów oraz naliczanie opłat i kar za usuwanie drzew.
W roku 2020 wydano:
1. 12 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów, łącznie 115 szt. drzew (w tym 3
zezwolenia na wycinkę 48 szt. drzew w pasie drogi krajowej nr 22 oraz 9 zezwoleń na wycinkę 67
szt. drzew w pasie drogi powiatowej).
2. 4 decyzje odmowne na usunięcie 5 szt. drzew w pasie drogi powiatowej.
3. rozpatrzono 24 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.
W 2020 r. wykonano zadania związane z pielęgnacją nasadzeń drzew i krzewów:


65 drzew oraz 240 szt. krzewów, posadzonych w latach ubiegłych jako nasadzenia
kompensacyjne.

• zabiegi pielęgnacyjne w koronach łącznie 30 szt. drzew.
• usunięcie 7 drzew przydrożnych stwarzających zagrożenie, rosnących w ciągu dróg gminnych, po
uzyskaniu zgody Starosty Sulęcińskiego.
2. Ochrona powietrza
Dotacje na modernizację systemów grzewczych
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Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Gminą Słońsk, dotyczącym wspólnej realizacji „Programu
Czyste Powietrze” do zadań Gminy należy:
- udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby
być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawianie im korzyści płynących z wzięcia udziału w
Programie,
-wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem
spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności,
-zagwarantowanie dostępności dla wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika
gminy , który będzie informował o Programie i pomagał przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie,
-przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez wnioskodawców
w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie,
-pomoc wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym
wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
System do pomiaru jakości powietrza
W roku 2020 na budynku Urzędu Gminy w Słońsku zamontowano czujnik monitorujący stan jakości
powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu
pyłów zawieszonych - PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).
Wyniki można śledzić na stronie naszepowietrze.pl, korzystając z aplikacji na telefon, bądź też
wchodząc na stronę gminy Słońsk i zakładkę „Jakość powietrza”.
Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza ma mieć przede wszystkim działanie prewencyjne,
uświadamiające mieszkańcom jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów
w piecach i kotłach c.o., czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.
3. Kontrole interwencyjne
W roku 2020 przeprowadzono szereg interwencji w zakresie naruszeń przepisów dotyczących
ochrony środowiska. Część kontroli przeprowadzono przy współudziale przedstawicieli
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska:
- kontrola gospodarki odpadami na terenie działki o nr 493/7 obręb Słońsk; po przeprowadzeniu
czynności kontrolnych odpady usunięto,
- kontrola gospodarki odpadami na terenie działki o nr 440/16 obręb Słońsk; po przeprowadzeniu
czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości,
- kontrola emisji hałasu terenie działki o nr 440/16 obręb Słońsk; ze względu na brak możliwości
technicznych tj. brak wzorcowania mierników do pomiaru emisji hałasu, pomiary emisji hałasu
zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie,
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- kontrola gospodarki odpadami na terenie działki o nr 1384/21 (część) obręb Słońsk, po
przeprowadzeniu czynności kontrolnych odpady usunięto,
- kontrola nielegalnego poboru wody z rzeki Łęcza oraz zanieczyszczenie terenu w miejscu poboru
wody (plama oleju) i emisji hałasu; po przeprowadzeniu czynności kontrolnych nie stwierdzono
nielegalnego poboru wody, nie stwierdzono nadmiernej emisji hałasu, a właściciela pompy
zobowiązano do likwidacji plamy oleju i zabezpieczenia terenu przed kolejnymi wyciekami,
- kontrola zanieczyszczenia powietrza na terenie działki 743/93 i 743/92 493/7 obręb Słońsk; po
przeprowadzeniu czynności kontrolnych nakazano wyeliminowanie wskazanych naruszeń oraz
nakazano prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi,
- kontrola zespołu ogrodzeń z podkładów kolejowych na terenie Gminy Słońsk – ustalenia kontroli
przekazano do WIOŚ.
W wyniku przeprowadzonych kontroli zlikwidowano kilka dzikich wysypisk odpadów z terenu gminy.
4. Decyzje środowiskowe dla przedsięwzięć inwestycyjnych
W 2020 r. wpłynęły następujące wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia:
1. „Rozbudowa zakładu Lootor Sp. z o.o. o dodatkową linię technologiczną do produkcji
granulatu energetycznego w Słońsku dz. nr 743/93 i 743/92 obręb Słońsk” – wydano
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
powyższego przedsięwzięcia i zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Przyborów 1” o mocy do 1,6 MW z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 151/14, 151/15 obręb Przyborów, Gmina
Słońsk, województwo lubuskie – wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia i zawieszono
postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
3. „Dobudowa wiaty na siano do istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na
działce nr ewid. 1864/52, obręb Słońsk” – wydano postanowienie o odmowie wszczęcia
postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji powyższego przedsięwzięcia z uwagi na to, że planowana inwestycja nie kwalifikuje
się do przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839)
5.Usuwanie azbestu
W 2020 roku kontynuowany był „Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Słońsk na lata 2007 – 2032 zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Słońsk nr
XXII/138/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r.
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W 2020 r. o dofinansowanie wydatków poniesionych na utylizację materiałów wystąpiły 3 osoby
fizyczne. Unieszkodliwiono łącznie 4,6 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.
Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 1.618 zł.
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Słońsk
Program przyjęty uchwałą nr XIII/95/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 marca 2020r. w sprawie
wprowadzenia Programu opieki na 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;
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) Prywatna Przychodnia dla Zwierząt ANIMALS, lekarz weterynarii Rafał Gruntkowski;
W 2020 r. na terenie Gminy Słońsk wyłapano 10 psów, z czego 8 przekazano do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Ługach Górzyckich, 2 przekazano do adopcji.
W ramach dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów dla mieszańców wykonano
32 zabiegi na kotach oraz 7 na psach.
7 psów i kotów objęto leczeniem i opieką weterynaryjną. Były to głównie bezdomne psy i koty
poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych.
Na dokarmianie kotów wolno żyjących wydano kwotę – 1.066,98 zł.
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11. Gospodarka odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. Gmina realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę.
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).
W gminie Słońsk reforma systemu gospodarowania odpadami, w tym obowiązkowa segregacja
odpadów i dobrowolność pozostania w systemie gminnym nieruchomości niezamieszkałych, została
wprowadzona od dnia 01 września 2020r.
Rada Gminy Słońsk dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Słońsk stanowi iloczyn
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz właściwej stawki opłaty, która do 31 sierpnia
2020r. wynosiła 12,00 zł miesięcznie, gdy odpady zbierane były w sposób selektywny oraz 24,00 zł
miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie były w sposób selektywny zbierane i odbierane. Natomiast
od 01 września 2020r. opłata ta wynosiła 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, ze zwolnieniem w wysokości 2,00 zł na nieruchomość w przypadku zadeklarowania
posiadania przydomowego kompostownika. Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za
niewypełnianie przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny, w trzykrotnej wysokości ustalonej stawki.
Większość właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zadeklarowała pozostanie w systemie
gminnym.
Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 01 września
2020r. określają uchwały Rady Gminy, w tym:
- Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/110/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Słońsk
- Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/111/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
- Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/112/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
- Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/114/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
W 2020 roku usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Słońsk realizowana była w oparciu o umowy przez firmę ENERIS SA do
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dnia 30.09.2020r. i przez firmę MZK Sp. z o.o. od 1.10.2020r. Zebrane odpady w większości były
transportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych CZG-12
w Długoszynie.
W 2020 roku na terenie Gminy zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:
Odpady zebrane z nieruchomości:
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
20 02 01
Bioodpady
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07
Opakowania ze szkła
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Łącznie
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych – 1506,62 Mg

Masa odpadu (Mg)
101,4
37,12
117,08
128,86
98,42
1023,74
1506,62

Odpady zebrane w PSZOK
Kod odpadu
17 01 07
15 01 02
20 03 01
20 01 10
17 02 03
20 01 11
20 03 07
15 01 07
20 02 01
16 01 19
20 01 08
15 01 01
16 01 03
17 09 04
Łącznie

Rodzaj odpadu
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Opakowania z tworzyw sztucznych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odzież
Tworzywa sztuczne
Tekstylia
Odpady wielkogabarytowe
Opakowania ze szkła
Bioodpady
Tworzywa sztuczne
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Opakowania z papieru i tektury
Zużyte opony
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży

Masa odpadu (Mg)
96,12
16,22
0,96
8,1
20,6
0,84
94,28
9,62
9,9
0,92
1,46
15,56
29,34
7,94
311,86

Łączna masa zebranych odpadów komunalnych w PSZOK – 311,86 Mg
Dodatkowo na terenie gminy zebrano 0,0740 Mg zużytych leków, a także zorganizowano zbiórkę folii
rolniczej od rolników z terenu gminy, na co uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. W ten sposób zebrano 12,54 Mg odpadu folii rolniczej.
Strukturę odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w roku 2020 obrazuje diagram
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Bioodpady
Papier i tektura
Wielkogabarytowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady z betonu, gruzu
Zużyte opony
Odzież i tekstylia

W roku 2020 zebralismy na terenie gminy porównywalną ilość odpadów komunalnych co w roku
2019. Z porównania danych za rok 2019 i 2020 zauważalne są pozytywne tendencje jak: spadek ilości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i jednocześnie wzrost ilości odpadów
większości frakcji zbieranych selektywnie, w tym znaczny wzrost ilości bioodpadów.
Porównanie lat 2019 i 2020 przedstawia poniższy diagram.
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Ta sytuacja pozwoliła na osiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
W gminie Słońsk osiągnięto następujące poziomy :
1.Poziom przygotowania do ponownego użycia innymi metodami surowców wtórnych, w tym
papieru, metali i tworzyw sztucznych — 72,42 % > 50%
2.Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% > 70%
3.Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania – 26,78 Mg < 35%.
Koszty funkcjonowania gminnego systemu odpadów komunalnych.
Nazwa kosztu

Kwota w zł

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych
W
tym:
Zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
Koszty administracyjne
Utrzymanie PSZOK
Edukacja ekologiczna

1.035.518,86
607.590,78
63.667,84
16.947,42
1.820,01

Wzrost kosztów funkcjonowania systemu wynikał głównie ze wzrostu cen za zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
Wpływy z opłat
1) Wymiar opłat – 966,090,00 zł
2) Wpływ z opłat:
- nieruchomości zamieszkałe –
678.882,52 zł
- nieruchomości niezamieszkałe – 278.154,83 zł
957.037,35 zł
Wynika z tego, że sam wymiar opłat nie pokrył w całości kosztów funkcjonowania systemu.
Oszacowane stawki są na zbyt niskim poziomie. Wspomnieć również należy o stałym poziomie
należności trudno ściągalnych; na koniec 2020 roku była to kwota 252.409,95 zł. Do dłużników opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 175 upomnień oraz wystawiono 62 tytuły
egzekucyjne.

12. 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.
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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, zarówno w
miejscowościach i stanowiących dojazd do pól. 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 – 25 km,
b) brukowa – 6 km,,
d) żwirowa/ tłuczniowa – 4 km
e) gruntowa – 134 km.
W wyniku zrealizowanych inwestycji w roku 2020r. Gminie Słońsk przybyło 750 metrów dróg
z kostki betonowej – ulica Chopina oraz 520 metrów drogi o nawierzchni bitumicznej – ulica
Sikorskiego w Słońsku, w tym uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej.
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,
a drugi zlokalizowany przy Zamku Joannitów. Stan techniczny mostów jest dobry.

13. Plany miejscowe, studium i budownictwo
1. 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".
Obecnie w fazie opracowania są zmiany studium, zmiany MPZP oraz nowe plany na mocy 5 uchwał
Rady Gminy Słońsk podjętych jeszcze w roku 2019.
W roku 2020 Rada Gminy Słońsk podjęła 3 kolejne uchwały dotyczące zmiany studium oraz
sporządzenia MPZP:
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- Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVII/129/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk
w miejscowościach: Słońsk.
- Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/136/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk
w miejscowościach: Słońsk
- Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/137/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Rocznie ze studium i miejscowych planów wydaje się około 115 zaświadczeń o przeznaczeniu
nieruchomości.
2. Decyzje o warunkach zabudowy
W roku 2020 wydanych zostało łącznie 41 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, w tym:
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2
- dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 30
- dotyczące zabudowy usługowej – 4
- dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 2
- dotyczące zabudowy innej – 5
Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły głównie rozwoju zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły rozbudowy
infrastruktury technicznej – droga i rozbudowa sieci gazowej.
3. W roku 2020 wydano 14 decyzji na podział działek

14. 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.
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

Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własność
gminy Słońsk
Grunty orne
łąki
Raport o stanie Gminy Słońsk
za rok 2020

Powierzchnia (ha)
73,06
0,64
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3
4
5
6
7
8
9
10

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

1,9
27
174,70
7,79
10
10
11,86
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 2020 dokonano następujących transakcji dotyczących nieruchomości gminnych:
1. Sprzedaż:
- 8 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 14 238m2 – przetarg nieograniczony,
- 1 działka o pow. 74m2 - tryb bezprzetargowy - na poprawienie warunków zagospodarowania już
posiadanej nieruchomości,
- 9 lokali mieszkalnych – tryb bezprzetargowy – dla dotychczasowych najemców,
- 2 lokale mieszkalne – przetarg nieograniczony.
2. Nabycie:
- 4 działki niezabudowane o łącznej pow. 3081m2 przeznaczone na poszerzenie drogi – darowizna,
- 1 działka niezabudowana o pow. 2000m2 przeznaczona pod lokalizację przepompowni ścieków –
nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa),
- 1 działka niezabudowana o pow. 351m2 przeznaczoną na poszerzenie drogi - nieodpłatne nabycie
od Skarbu Państwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa),
- 1 działka niezabudowana o pow. 673m2 przeznaczoną na poszerzenie drogi – zakup od osoby
fizycznej.
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Słońsk będących w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych - 37.438 m².
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Słońsk objętych dzierżawą – 11.500 m².
Gmina Słońsk jest właścicielem 10 lokali mieszkalnych, które są objęte umowami najmu i 1 lokal
stanowiący pustostan.
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15. Inwestycje w Gminie Słońsk
W roku 2020 na terenie gminy Słońsk zrealizowano następujące inwestycje:
1. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
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.

2.

Modernizacja dróg gruntowych.

Remont drogi (przedłużenie ulicy Chopina) w Slońsku – wartość zadania - 424.513,44 zł. Wartość
dofinansowania udzielona przez Zarząd Województwa Lubuskiego - 187.000 zł.

3.

Remont budynku po byłej szkole w Budzigniewie na potrzeby utworzenia Domu Dziennego
Senior+.

Wartość inwestycji 418.200,00 zł. Dofinansowanie z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 20152020 w kwocie 250.000 zł do kosztów remontu budynku i 50.000 zł do kosztów wyposażenia.
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Dodatkowo wybudowano parking przed budynkiem. Z Domu Dziennego będzie mogło stale korzystać
15 seniorów naszej gminy.

4.Remont kuchni szkolnej
Remont kuchni szkolnej w ramach Programu rządowego Posiłek w domu i w szkole – moduł III.
Kapitalny remont pomieszczeń kuchni z wymianą instalacji oraz demontażem pieca kaflowego.
Inwestycja o wartości 130.865,01 zł. Dofinansowanie w kwocie 79.996,66 zł dotyczyło zakupu
wyposażenia kuchni i nowych urządzeń.
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5. Remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Słońsku.
Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 342.788,45 zł, w tym sekretariat, gabinety wójta, sala
ślubów. Oprócz tego zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem
dodatkowego wejścia do budynku – 122.272,72 zł. Wybudowano również parking przy Urzędzie
Gminy – 74.935,85 zł
6. Przygotowanie terenu, wydzielenie kwater oraz wyłożenie kostką chodników na cmentarzu
w Słońsku – 232.939,53 zł
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego – 67.140,38 zł
8. Budowa nowego oświetlenia ul. Poniatowskiego w Słońsku – 120.882,74 zł
9. Modernizacja przepompowni ścieków przy zamku Joannitów – 268.022,70 zł
10. Doposażenie placu zabaw w Grodzisku – 14.058,90 zł
11. Doposażenie placów zabaw na osiedlu 3 Lutego – 21.400,00 zł
12. Budowa studni głębinowej na boisku w Głuchowie – 96.729,99 zł
13. Budowa studni głębinowej na boisku szkolnym wraz z nawodnieniem– 83.891,00 zł
14. Budowa szatni w Lemierzycach (stan zerowy) – 52.814,81
Obecnie realizowane są 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. Obecnie trwają prace budowalne oraz dodatkowe elementy projektu tj.
warsztaty dla młodzieży polsko-niemieckiej, wykonanie aplikacji „rzeczywistości rozszerzonej”,
budowa turystycznego szlaku historii Joannitów.
Projekt w roku 2021 został dodakowo dofinansowany kwotą 335.750 EUR na dodatkowe prace
zabezpieczające i zagospodarowanie terenu przy Zamku.
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2. Zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Słońsk”,
w ramach którego zostanie wybudowane 800m sieci kanalizacyjnej, nowe ujęcie wody oraz
10 przydomowych oczyszczalni ścieków - dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 63
% kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania: 1.162.000,00 zl.
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chartów wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej – dofinansowanie ześrodków PROW w kwocie 273.500 zł. Całkowita wartość
inwestycji – 429.826,00 zł.
4. „Miejsca Pamięci Odry i Warty” – projekt partnerski realizowany z Miastem Seelow i
Kostrzynem nad Odrą, dofinansowany ze środków INTERREG VA Polska-Brandenburgia w
wysokości do 85% kosztów projektu. Po oddaniu do użytku wyremontowanego w ramach
tego projektu Domu Kultury w Słońsku realizowane są działania pozainwestycyjne, takie jak
szkolenia, warsztaty malarskie i fotograficzne, konferencje, opracowania folderów
turystycznych, utworzenie Punktu Informacji Turystycznej.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słońsk – 832 mb nowej sieci wodociągowej.
Wartość zadania – 136.094,58 zł.
Złożone wnioski o dofinansowanie:
1. Wniosek do Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na budowę lub modernizację dróg
gminnych. Z wnioskowanych 6.449.316 zł przyznano Gminie środki w wysokości
1.000.000,00zł.
2. Wniosek do Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich na budowę
lub modernizację dróg gminnych. Wnioskowano o środki w wysokości 4.148.679,01 zł.
3. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Budzigniewie – środki pozyskane na bieżącą
działalność DDS w wysokości ponad 47 tys. zł.
4. Remont ośrodka zdrowia w Słońsku wraz z montażem windy – dofinansowanie PFRON w
kwocie 190.000 zł. Wartość inwestycji - 438.576,49 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
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realizowane w latach następnych, w celu wielokierunkowego rozwoju gminy Słońsk oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców.
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