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WSTĘP

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Miasta i Gminy Witnica za 2018 r., który stanowi wgląd
w sytuację gospodarczą i społeczną na koniec 2018 roku. Raport powstał na mocy art. 28aa
Ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Raport przedstawia zakres działalności samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Witnica
w 2018 r., a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.
Raport opracowano w oparciu o dokumenty posiadane przez Urząd Miasta i Gminy w Witnicy
i podległe mu jednostki, zasoby stron internetowych Gminy, wiedzę merytoryczną urzędników
Urzędu Miasta i Gminy, dane udostępnione przez Wojewódzki Urząd Statystyczny
i Powiatowy Urząd Pracy oraz danych z serwisu internetowego ,,Polska w liczbach’’.
Celem raportu było syntetyczne zobrazowanie sytuacji społecznej i gospodarczej Miasta
i Gminy Witnica w 2018 r. Jest też kompendium podstawowej wiedzy statystycznej na temat
życia Miasta i gminy Witnicy w najważniejszych
jego

sferach.

Raport

będzie

podstawą

do sporządzenia kolejnych raportów rocznych
o stanie miasta i gminy, aby dać możliwość analizy
poziomu życia w Mieście i Gminie Witnica.
Raport zawiera analizę obszarów działalności
gminy takich jak: demografia, finanse publiczne,
inwestycje gminne, infrastruktura techniczna,
gospodarka komunalna i działalność gospodarcza,
gospodarka odpadami i ochrona środowiska,
oświata, kultura, sport, promocja gminy oraz
działalność organizacji pozarządowych.
Burmistrz Miasta i Gminy Witnica
Dariusz Jaworski
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1.

Położenie i powierzchnia Gminy

Gmina Witnica leży w zachodniej części Polski, w województwie lubuskim, w powiecie
gorzowskim. Znajduje się 26 km od stolicy województwa – Gorzowa Wielkopolskiego i 23 km
od granicy państwowej z Niemcami, licząc po przebiegu drogi wojewódzkiej nr 132 Gorzów
Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą, przechodzącej przez całą Gminę Witnica. Gmina Witnica jest gminą
miejsko – wiejską. Miasto ma 8.24 km kw., a cala gmina ma obszar 278,7 km kw., co stanowi
23,02% powierzchni powiatu gorzowskiego. Użytki leśne zajmują 44% powierzchni gminy,
a użytki rolne – również 44% powierzchni gminy.

1.2.

Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

Organem stanowiącym w Gminie Witnica jest Rada Miejska, która liczy 15 radnych. Organem
wykonawczym jest natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Witnica. 2018 r. był rokiem zakończenia
kadencji Rady Miejskiej lat 2014-2018 i początkiem kadencji 2018-2023.
W kadencji 2014-2018 radnymi Rady Miejskiej byli:
Maria Butrym, Zdzisław Mikisz, Marek Kobylański, Krystyna Wojkowska, Roman Urbaniec, Piotr
Zakryszko, Danuta Szybińska – Juszczuk, Jacek Piwkowski, Grażyna Dudek, Izabela Araszczuk,
Rafał Ławniczak, Zygmunt Wilk, Agnieszka Pundyk (Hołubowska), Marek Mołdoch i Czesław
Hładki. W trakcie kadencji mandaty radnych złożyli Krystyna Wojkowska i Roman Urbaniec,
a w ich miejsce radnymi byli Agnieszka Chudziak i Artur Stojanowski. Przewodniczącą rady była
Agnieszka Pundyk.
Radnymi Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 w roku 2018 byli:
Izabela Araszczuk, Mariusz Gadomski, Marek Kobylański, Krzysztof Kuchnio, Małgorzata
Laskowska, Małgorzata Pałczyńska, Marian Piątkowski, Iwona Pisarek, Jacek Piwkowski, Mariusz
Serafin, Marta Stańczak, Remigiusz Stotko, Artur Stojanowski, Zbigniew Swędowski i Piotr
Zakryszko. Przewodniczącym Rady Miejskiej był w 2018 r. i jest do tej pory Artur Stojanowski.
Burmistrzem Miasta i Gminy w kadencji 2014-2018 był Dariusz Edward Jaworski.
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W 2018 r. jego zastępcą był Paweł Łopatka. Po wyborach w roku 2018, na stanowisko
Burmistrza Miasta i Gminy Witnica został wybrany ponownie Dariusz Edward Jaworski,
a do końca 2018 r. funkcję zastępcy pełnił Paweł Łopatka.
Burmistrzowi podlegają gminne jednostki organizacyjne. Są to:
•

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy (kierownik - Tomasz Taupa),

•

Miejski Dom Kultury w Witnicy (dyrektor – Tomasz Wysoczański),

•

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy (dyrektor – Władysław Wróblewski),

•

Dom Dziennego Pobytu ,,Senior – Wigor’’ w Witnicy (kierownik – Katarzyna Kotecka),

•

Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy (kierownik – Beata Wiśniewska),

•

Żłobek Miejski ,,Radosny Maluszek’’ w Witnicy (dyrektor – Tamara Rupnik),

•

Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy (dyrektor – Adrian Wośkowiak),

•

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witnicy (dyrektor – Renata Sypuła),

•

Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich (dyrektor – Elżbieta Kwaśna),

•

Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim (dyrektor – Małgorzata Szymaszek)

•

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie (dyrektor – Anna Brodnicka).

•

Gmina jest również 100-procentym właścicielem udziałów w komunalnej spółce prawa
handlowego – Miejskich Zakładach Komunalnych w Witnicy (prezes – Przemysław Jocz).

1.3.

Sołectwa

W Gminie Witnica jest 18 sołectw – Białcz, Białczyk, Boguszyniec, Dąbroszyn, Kamień Mały,
Kamień Wielki, Krześniczka, Kłopotowo, Mosina, Mościce, Mościczki, Nowe Dzieduszyce,
Nowiny Wielkie, Oksza, Pyrzany, Stare Dzieduszyce i Świerkocin, a także miejscowość bez
statusu sołectwa – Tarnówek.

1.4.

Partnerstwo międzygminne i międzynarodowe

W 2018 r. Gmina Witnica miała nawiązane stosunki partnerskie z trzema gminami
zagranicznymi – Druten (Holandia), Müncheberg (Niemcy) i Maruszkino (Rosja). Utrzymywała
także partnerskie kontakty z polską gminą Mosina (Wielkopolska). Z racji położenia
administracyjnego Gmina Witnica utrzymywała aktywne kontakty z gminami Kostrzyn nad
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Odrą, Bogdaniec, Lubiszyn, Kłodawa, Santok i Deszczno, a z racji uczestnictwa w Celowym
Związku Gmin CZG-12, utrzymywała partnerskie kontakty w sferze komunalnej z gminami
Bledzew, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz,
Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Sulęcin, Torzym (woj. lubuskie) oraz Dębno (woj.
zachodniopomorskie).

1.5.

Ludność i dynamika zmian

W 2018 r. Gminę Witnica zamieszkiwało niemal 12,5 tys. osób. 1 stycznia ub. r. zameldowanych
było 12 276 osób, a 31 grudnia ub. r. – 12 403 osoby. W ciągu roku liczba mieszkańców wzrosła
więc o 127 osób. Kobiety stanowią 51,2% populacji (6 355 kobiet), a mężczyźni 48,8% populacji
(6 048 mężczyzn). Osoby dorosłe to 80,9% mieszkańców (10 040), zaś dzieci i młodzież liczą
19,1% mieszkańców (2 363 osoby). Ponadto w Gminie Witnica czasowo przebywało w 2018 r.
242 cudzoziemców, w większości obywateli Ukrainy (ale też Niemiec i Rosji). W 2018 r. zmarło
161 mieszkańców Gminy, a urodziło się124 nowych obywateli.

1.6.

Gospodarstwa rolne

Wojewódzki Urząd Statystyczny oblicza grupę osób pracującą w rolnictwie wspólnie
z leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. Według danych za 2018 r. w tym sektorze w Gminie
Witnica pracowało 26,2% wszystkich pracujących mieszkańców Gminy, w tym 26,1%
pracujących kobiet i 26,3 pracujących mężczyzn. W sektorze rolniczym w 2018 r., w Gminie
Witnica było zarejestrowanych 46 podmiotów gospodarczych. Areał użytków rolnych stanowi
44% obszaru Gminy.

1.7.

Podmioty gospodarcze

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), liczba
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych, mających główne miejsce wykonywania
działalności na terenie gminy Witnica wynosiła 1.521, w tym status „wykreślony” – 706,
„zawieszony” – 102, „działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej” – 18, „aktywny” – 695.
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Na terenie Miasta i Gminy Witnica przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa. Dominują firmy,
które zajmują się transportem drogowym towarów (42), produkcją konstrukcji metalowych i ich
części (41), obróbką mechaniczną elementów metalowych (29), robotami związanymi
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (33), stolarką budowlaną (21),
produkcją

wyrobów

stolarskich

i

ciesielskich

dla

budownictwa

(18),

pracami

tzw. wykończeniowymi (85), naprawami pojazdów samochodowych (19), handlem
detalicznymi (76), usługami elektrycznymi(14), fryzjerstwem i usługami kosmetycznymi (28),
pielęgniarki i położne (23).

2. FINANSE GMINY
2.1.

Wysokość budżetu

Budżet Gminy Witnica na rok 2018 został przyjęty Uchwałą nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej
w Witnicy w dniu 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica
na 2018 rok. Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzone zostały czternastoma uchwałami
Rady Miejskiej w Witnicy oraz trzydziestoma zarządzeniami Burmistrza.
Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło ogółem 61.203.966,12 zł,
co stanowi 98,65% planu po zmianach, w tym:
✓ dochody bieżące

w wysokości

58.952.029,65 zł

✓ dochody majątkowe

w wysokości

2.251.936,47 zł

Największy udział w dochodach ogółem budżetu Gminy Witnica w 2018 roku stanowiły dochody
z następujących tytułów:
1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych
gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami –
29,79%
2) subwencji ogólnej, w tym: część wyrównawcza, część równoważąca i część oświatowa –
23,43%;
3) dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: podatek rolny, podatek
od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy
11

od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty
eksploatacyjnej, wpływy z innych lokalnych opłat – 18,56%.
Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło ogółem 58.801.603,15 zł,
co stanowi 91,39% planu po zmianach, w tym:
✓ wydatki bieżące

w wysokości

53.984.850,15 zł

✓ wydatki majątkowe

w wysokości

4.816.753,00 zł

Największy udział w wydatkach ogółem budżetu Gminy Witnica w 2018 roku stanowiły wydatki
dotyczące następujących obszarów:
1) zadań z zakresu: Oświata i wychowanie – 36,17 %;
2) zadań z zakresu: Rodzina – 26,22%;
3) zadań z zakresu: Administracja publiczna – 9,67%;
4) zadań z zakresu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,34%.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęło się dodatnią różnicą dochodów
i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 2.402.362,97 zł.
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota wykonania na 31.12.2018 r.

1

Dochody wykonane ogółem

61.203.966,12

2

Wykonanie wydatków ogółem

58.801.603,15

3

Wynik budżetowy za 2018 r. (nadwyżka / deficyt)

2.402.362,97

Szczegółowe sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z wykonania budżetu Miasta
i Gminy za 2018 rok opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Witnica (BIP)

2.2.

Poziom zadłużenia

W latach 2014 – 2018 stopień zadłużenia jest systematycznie zmniejszany.
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Poziom zadłużenia Gminy Witnica na przestrzeni lat
Poziom
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
zadłużenia
wg stanu
22.768.677,21 zł 21.180.685,52 zł 15.420.693,52 zł 19.654.193,00 zł 17.550.193,00 zł
na dzień
31.XII.
Stan zobowiązań gminy z tytułu kredytów i obligacji na koniec 2014 r. wynosił 22,8 mln zł,
natomiast na koniec 2018 r. wynosi 17,6 mln zł, co oznacza zmniejszenie o kwotę 5,2 mln zł.

3. INWESTYCJE
3.1.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 r. na podstawie Uchwały
Nr LX/355/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalania wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2017.

Wykonanie boiska do gry w baseball
Zadanie zostało wykonane na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym
KAZAR reprezentowanym przez Pana Marka Rackiewicza. Wartość zadania wyniosła 90.000,00
zł.
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Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witnicy
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Lekkoatletyczna modernizacja Stadionu
Miejskiego w Witnicy na działce nr 56 przy ulicy Strzeleckiej w Witnicy. Umowa podpisana
została z firmą PRIMO PROJEKT Karolina Wyrwas-Zaborna, ul. Grunwaldzka 44E, 05-270 Marki.
Wartość zadania 54.120,00 zł.

Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
Zadanie związane z zagospodarowaniem miejsca czasowego pobytu zwierząt w miejscowości
Białczyk zostało wykonane na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym
KAZAR reprezentowanym przez Pana Marka Rackiewicza. Wartość zadania wyniosła
106.000,00 zł.
Montaż i konfiguracja instalacji fotowoltaicznej
Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji
fotowoltaicznej

na

budynku

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

w

Witnicy

zostało

przeprowadzone na podstawie zawartej umowy z firmą EkoEnergia Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Kielcach, reprezentowana przez członka zarządu Daniela Dziedzic. Zadanie jest częścią
projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy”
14

współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość zadania 103.320,00 zł.

Remont remizy strażackiej w Nowinach Wielkich
Roboty budowlane na budynku remizy strażackiej w Nowinach Wielkich przy ul. Wiejskiej –
zostały wykonane na podstawie zawartej umowy z firmą Dach-Tex Budownictwo Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp. reprezentowaną przez Pana Pawła Leszkiewicza. Wykonane zostały roboty
elewacyjne budynku oraz wymieniona została brama i drzwi. Wartość zadania 30.000,00 zł.
Wymiana pokrycia dachowego na remizie strażackiej w Nowinach Wielkich
Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej
w Nowinach Wielkich przy ul. Wiejskiej – zostały wykonane na podstawie zawartej umowy
z firmą Dach-Tex Budownictwo Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. reprezentowaną przez Pana Pawła
Leszkiewicza. Położona została nowa ceramiczna dachówka i wymienione zostały rynny
i opierzenie. Wartość zadania 65.000,00 zł.

Odwodnienie powierzchni drogi na ulicy Kostrzyńskiej w Witnicy
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Prace związane z wykonaniem odwodnienia powierzchni drogi w czterech punktach
na ul. Kostrzyńskiej w Witnicy poprzez zamontowanie skrzynek rozsączających zostały
wykonane na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAZAR
reprezentowanym przez Pana Marka Rackiewicza. Wartość zadania wyniosła 22.041,60 zł.
Chodnik i przejście dla pieszych przy ulicy Plac Wolności w Witnicy
Prace związane z wykonaniem chodnika i przejścia dla pieszych przy ulicy Plac Wolności
w Witnicy oraz ustawienie barier przed Szkołą Podstawową nr 1 w Witnicy zostały wykonane
na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAZAR reprezentowanym
przez Pana Marka Rackiewicza. Wartość zadania wyniosła 53.800,00 zł.

Przebudowa ulicy Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich
Umowa na wykonanie zadania przebudowa ulicy Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich –
umocnienie terenów zielonych i poboczy została zawarta z Zakładem Wyrobów
i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z siedzibą w Krzeszycach. Wartość wykonanych
prac wynosi 75.200,00 zł
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Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu - etap I
Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu - etap I odcinek 0+000 – 0+145,58 została
przeprowadzona przez Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński
z siedzibą w Krzeszycach. Wartość zadania 249.189,14 zł.

Przebudowa ulicy Wiejskiej oraz Głównej w Nowinach Wielkich - etap I
Umowa na wykonanie zadania przebudowy ulicy Wiejskiej oraz Głównej w Nowinach Wielkich
- etap I została zawarta z Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński
z siedzibą w Krzeszycach. Wartość wykonanych prac wynosi 293.825,15 zł

17

Modernizacja ulicy Ogrodowej w Witnicy- etap I
Prace związane z wykonaniem modernizacji ulicy Ogrodowej w Witnicy - etap I zostały
wykonane na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAZAR
reprezentowanym przez Pana Marka Rackiewicza. Wartość zadania wyniosła 535.000,00 zł.

Przebudowa ulicy Kościuszki w Witnicy
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Umowa na wykonanie zadania przebudowy ulicy Kościuszki w Witnicy została przeprowadzona
przez

Zakład

Wyrobów

i

Prefabrykatów

Betonowych

Dionizy

Woiński

z siedzibą w Krzeszycach. Wartość zadania 1.992.108,48 zł.
3.2.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 r. na podstawie Uchwały
Nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok.

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1410 F na odcinku Witnica Sosny
Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Powiatem Gorzowskim
w sprawie wspólnego finansowania kosztów realizacji zadania polegającego na przebudowie
drogi powiatowej nr 1410 F na odcinku Witnica Sosny. W ramach zadania wykonana została
dokumentacja projektowa – etap II ( projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski). Wartość
zadania wyniosła 9.471,00 zł. Gmina Witnica współfinansowała zadanie w kwocie 4.735,50 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Mosina
Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Powiatem Gorzowskim
w sprawie wspólnego finansowania kosztów realizacji zadania polegającego na budowie
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388 F w miejscowości Mosina. Wartość zadania
wyniesie 866.112,00 zł. Gmina Witnica współfinansuje zadanie w kwocie 433.056,00 zł.
W roku 2018 dokonano wydatku w kwocie 6.027,00 zł.
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Remont drogi na działce nr 151/21 w miejscowości Sosny
Remont istniejącej drogi na dz. nr 151/21 w miejscowości Sosny, obr. 2 – Stare Dzieduszyce
został przeprowadzony przez Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS
Krzysztof Więcek z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość zadania wyniosła 75.030,00 zł. Nadzór
inwestorski wraz z kosztorysem i mapą – 6.174,60 zł.
Przebudowa ulicy Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich
Wykonanie prac związanych z umocnieniem powierzchni terenów zielonych. Wartość
wykonanych prac wynosi 22.000,00 zł. Nadzór inwestorski nad całością zadania przebudowy5.535,00 zł.
Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu- etap II
Prace związane z wykonaniem Przebudowy ulicy Kościelnej w Białczu - etap II na odcinku
o długości 110 m zostały wykonane na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem
Budowlanym KAZAR reprezentowanym przez Pana Marka Rackiewicza. Wartość zadania
wyniosła 149.979,26 zł. Nadzór inwestorski – 4.797,00 zł.

20

Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu- etap III
Prace związane z wykonaniem Przebudowy ulicy Kościelnej w Białczu - etap III na odcinku 80 m
zostały wykonane na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAZAR
reprezentowanym przez Pana Marka Rackiewicza. Wartość zadania wyniosła 110.230,50 zł.
Nadzór inwestorski – 6.150,00 zł.
Budowa chodnika w ciągu przy ulicy Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich
Zadanie zostało wykonane w zakresie własnym. Koszt 3.191,85 zł.
Budowa oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Dąbroszyn – etap I
Zakup opraw oświetlenia zewnętrznego ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie
15.878,70 zł oraz ze środków budżetowych 9.999,29 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku
2019.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały – Kamień Wielki
Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Powiatem Gorzowskim
w sprawie wspólnego finansowania kosztów realizacji zadania polegającego na budowie
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały – Kamień Wielki. Wartość
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zadania wyniosła 404.150,47 zł. Gmina Witnica współfinansowała zadanie w kwocie
202.075,23 zł.

Przebudowa ulicy Wiejskiej oraz Głównej w Nowinach Wielkich- etap I
Wykonanie robót dodatkowych i nadzór inwestorski – 47.191,78 zł.
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Wykonanie przejść dla pieszych i azyli na skrzyżowaniu ulic Gorzowskiej, Wojska Polskiego,
Wielkiej oraz na skrzyżowaniu ulicy Gorzowskiej i Marii Konopnickiej.
Prace związane z wykonaniem przejść dla pieszych i azyli na skrzyżowaniu ulic Gorzowskiej,
Wojska Polskiego, Wielkiej ( przy Miejskim Domu Kultury) oraz na skrzyżowaniu ulicy
Gorzowskiej i Marii Konopnickiej zostały wykonane na podstawie zawartej umowy
z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAZAR reprezentowanym przez Pana Marka Rackiewicza.
Wartość zadania wyniosła 82.041,00 zł. Nadzór inwestorski – 5.535,00 zł.

Przebudowa ulicy Kościuszki w Witnicy
Wykonanie robót objętych protokołem konieczności w związku z przebudową ulicy Kościuszki
w Witnicy, nadzór autorski oraz nadzór inwestorski – 31.809,05 zł.
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Dokumentacja ulicy Młyńskiej i Kolejowej w Nowinach Wielkich
Wykonano projekt stałej organizacji ruchu przy ul. Młyńskiej i ul. Kolejowej, dokumentacja
zadania - 10.297,63 zł.
Modernizacja chodnika przy ulicy Sikorskiego w Witnicy
Przedmiotem zawartej umowy z Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. w Witnicy jest
remont chodnika przy ulicy Sikorskiego w Witnicy. Wartość prac wyniosła 56.984,06 zł. Całość
zadania – 61.658,06 zł.
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Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Wielkim
Zakup kostki brukowej o wartości 29.267,97 zł. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi –
11.070,00 zł.
Modernizacja drogi przy baszcie w Dąbroszynie
Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy z Prywatnym Przedsiębiorstwem Usług
Komunalno - Transportowych EFEKT. Wartość wykonanych prac – 19.999,00 zł. Projekt
budowlany wykonał Waldemar Antczak Doradztwo Techniczne w Budownictwie. Koszt 12.177,00 zł.
Budowa chodnika w miejscowości Dąbroszyn
Wartość wykonanego zadania – 74.726,95 zł, w tym nadzór inwestorski 1.107,00 zł.

25

Tworzymy lepszą przestrzeń - Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat
rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie
i Mosina.
Budowa wiat w Pyrzanach i Mosinie – 12.300,00 zł.
Remont pomieszczeń – Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Poradni „K” oraz Poradni Ortopedycznej
w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Piaskowej 4 w Witnicy
Roboty budowlane na Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej i Poradni K oraz Poradni Ortopedycznej
w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Piaskowej 4 w Witnicy zostały wykonane na podstawie
zawartej umowy z firmą Dach-Tex Budownictwo Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. reprezentowaną
przez Pana Pawła Leszkiewicza. Całość zadania wyniosła 158.666,32 zł.
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Rewaloryzacja

Miejskiego

Domu

Kultury

wraz

z

jego

przebudową,

rozbudową

i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną
Zadanie realizowane w ramach projektu „Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja
w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu
13.08.2018 roku przez partnera wiodącego Schloss Trebnitz Bildungs-und Begegnungszentrum
i porozumienia partnerskiego z dnia 29.08.2018 roku. W 2018 roku wydatkowano kwotę
6.273,00 zł.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, tj. budynku szkoły
przy ulicy Plac Wolności 7 w Witnicy
Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość zadania
1.162.789,52 zł, dofinansowanie wynosi 988.371,09 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę
1.500,00 zł.
Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu
Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności
energetycznej
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Nadzór inwestorski i wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej
na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy 51.045,00 zł., na budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego 938.076,37 zł.
Budowa oświetlenia na odcinku Sosny – Stare Dzieduszyce
Zadanie pn. „Przebudowa drogi – budowa linii oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej
z miejscowości Sosny do miejscowości Stare Dzieduszyce” zostało zrealizowane przez Gminę
Witnica przy współudziale Powiatu Gorzowskiego na podstawie zawartego Porozumienia
Partnerskiego. Na jego mocy Powiat Gorzowski partycypował w 50% kosztów realizacji,
tj. 51.945,10 zł Wartość zadania wyniosła 105.894,45 zł.

Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Samorządowych w Witnicy
Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Umowa o dofinansowanie
projektu pn. Modernizacja bazy techno-dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Samorządowych w Witnicy została podpisana w dniu 9 marca 2018 r.. Całkowita wartość
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projektu wynosi 315.267,74 zł, dofinansowanie 267.977,57 zł. Umowa na wykonanie robót
została podpisana z firmą SELEKTOR z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w dniu 10.05.2018 r.
na kwotę 252.828,32 zł. Zakup wyposażenia – 35.647,12 zł. Nadzór inwestorski, dokumentacja
– 9.102,00 zł. Wydatki wykonane – 297.577,44 zł.
Rozbudowa placów zabaw – ulica Ogrodowa, Traugutta, Nowiny Wielkie, Park Drogowskazów w
Witnicy
Wartość zadania 145.921,06 zł. Na mocy zawartego porozumienia z dnia 16.08.2018 roku udział
finansowy w zadaniu miała Spółdzielnia Mieszkaniowa Morena w kwocie 10.000,00 zł.

Modernizacja budynku w Sosnach
W ramach zadania dokonano zakupu materiału na wymianę dachu. Wartość zakupu
59.946,20 zł. Wymiana wkładu kominowego – montaż i roboty murarskie, opracowanie
dokumentacji – 22.281,28 zł.
„Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach
w 2018 r.” – jako wyposażenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy przy ulicy Wiosny Ludów 14
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Umowa o dofinansowanie zadania zawarta została pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem
Zdrowia a Gminą Witnica w dniu 15 listopada 2018 r. Projekt obejmuje zakup wyposażenia
gabinetu dentystycznego oraz realizację projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej
dla uczniów oraz rodziców. W ramach zadania

zakupiono wyposażenie gabinetu

dentystycznego - sprzęt o wartości 111.685,99 zł. Realizacja projektu edukacyjnego wyniosła
4.400,00 zł.

3.3.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku i kontynuowane w 2019 roku
na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2018.

Ulica Różana w Białczu – etap I
Przedmiotem zawartej umowy z Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. w Witnicy jest
wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia - Przebudowa drogi
gminnej nr 006724F – ul. Różana w Białczu – etap I. Wartość zadania wyniosła 119.705,16 zł.
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Budowa ulicy Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesołej w Witnicy – Etap I – ul. Starzyńskiego
Budowa ulicy Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesołej w Witnicy – Etap I – ul. Starzyńskiego
km 0+506,30 – 0+586,30 na odcinku o długości ok. 80 m została przeprowadzona przez Miejskie
Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy. Wartość zadania 130.413,98 zł.

3.4.

Tereny inwestycyjne

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2018r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 2171)
został rozszerzony obszar Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o grunty
stanowiące własność Gminy Witnica. Teren ten został oznaczony w ww. rozporządzeniu, jako
Podstrefa Witnica.
Działki objęte obszarem Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położone
w jednostce ewidencyjnej 080107_4 Witnica – miasto, obręb 0006 Witnica
nr
działki
973/7

powierzchnia
2,3149 ha

klasyfikacja
ŁIV – 0,2105 ha, RIVb, - 0,8331
ha, RV- 1,2713 ha
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oznaczenie
obrębu
0006 Witnica

miejscowy
planem/ studium
plan miejscowy

921/8

1,7939 ha

RIVb – 0,1298 ha, RV – 1,0162

0006 Witnica

plan miejscowy

0006 Witnica

plan miejscowy

ha, RVI – 0,6479 ha
923/19

0,3944 ha

RV – 0,3570 ha, RVI – 0,0374
ha

922/5

0,0448 ha

dr

0006 Witnica

plan miejscowy

919/13

0,1251 ha

dr

0006 Witnica

plan miejscowy
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Warunkiem inwestowania na terenie strefy jest uzyskanie od Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie strefy jest uprawniony
do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku
dochodowym CIT lub PIT z dwóch tytułów:
- poniesionych nakładów inwestycyjnych, lub
- tworzenia nowych miejsc pracy.
Wielkość pomocy publicznej wynosi:
- 55 % dla małych przedsiębiorstw
- 45 % dla średnich przedsiębiorstw
- 35 % dla dużych przedsiębiorstw

3.5.

Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w budżecie Gminy

Wykonanie wydatków za 2018 roku według pochodzenia

Plan po zmianach
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
wydatków

na 31.12.2018 r.

%

na 31.12.2018 r.

1

wydatki bieżące

56 893 810,11 zł

53 984 850,15 zł

94,88%

2

wydatki majątkowe

7 449 131,28 zł

4 816 753,00 zł

64,66%

64 342 941,39 zł

58 801 603,15 zł

91,39%

RAZEM WYDATKI
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Wykonanie wydatków za 2018 rok według pochodzenia

53 984 850,15

56 893 810,11
zł60 000 000,00
zł50 000 000,00
zł40 000 000,00
zł30 000 000,00

4 816 753,00
7 449 131,28

zł20 000 000,00
zł10 000 000,00
zł-

wydatki majątkowe

wydatki bieżące
Plan

Wykonanie

Wykonanie wydatków do planu za 2018 r. według pochodzenia

Wydatki bieżące
92%

Wydatki
majątkowe
8%
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4. FUNDUSZ SOŁECKI
Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw
lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa.
Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw
obywatelskich na terenach wiejskich.
Fundusz

sołecki

to

środki

finansowe

wyodrębnione

w

budżecie

gminy,

które

są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich
życia.
Poniżej realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.:
1. Sołectwo Białcz – plan na 2018 r.: 31.121,36 zł, wydatkowano: 30.881,10 zł, na:
•

remonty w świetlicy – 2.596,01 zł

•

zakupy na świetlicę, współpraca z KGW (w tym przepływowy podgrzewacz wody –
5.938,79 zł

•

prace w sołectwie (remont placu zabaw, naprawa kosiarki, gablota ogłoszeniowa wraz
z montażem ) – 3 989,06 zł

•

integracja mieszkańców – (Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Dzień Seniora,
Święto Niepodległości) – 6.062,26 zł

•

sport – (zakup bramek i siatki na boisko, współpraca z klubem sportowym utrzymanie
boiska) 8.994,98 zł

•

naprawa dróg w sołectwie (kruszywo) – 3.300,00 zł

2. Sołectwo Białczyk – plan na 2018 r.: 19.599,33 zł, wydatkowano: 19.108,53 zł, na:
•

plac zabaw – 8.158,00 zł (II część płatności)

•

prace w sołectwie – 491,56 zł

•

wyposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt nagłaśniający, naczynia, kuchenka mikrofalowa,
środki czystości – 7.261,54 zł

•

integracja mieszkańców – 3.197,43 zł
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3. Sołectwo Boguszyniec – plan na 2018 r.: 10.967,70 zł, wydatkowano: 10.924,16 zł na:
•

melioracja – 3.374,16 zł

•

naprawa dróg gminnych – 5.400,00 zł

•

integracja mieszkańców – 2.150,00 zł

4. Sołectwo Dąbroszyn – plan na 2018 r.: 34.368,11 zł, wydatkowano; 33.568,75 zł na:
•

estetyka sołectwa (gazony, impregnaty, farby) – 989,41 zł

•

świetlica wiejska (środki czystości, art. biurowe dla uczestników świetlicy
środowiskowej) – 1.522,45 zł

•

integracja mieszkańców (Dzień Kobiet, Festyn, Wieczór Pieśni Patriotycznych)
- 5.182,79 zł

•

budowa oświetlenia zewnętrznego – 15.878,70 zł

•

sport (siatki na bramki, piłki – 2.995,40 zł

•

plac zabaw (wymiana elementów, malowanie, naprawy) – 7.000,00 zł

5. Sołectwo Kamień Mały – plan na 2018 r.: 22.529,33 zł, wydatkowano: 21.902,29 zł, na:
•

remont świetlicy wiejskiej – 13.976,00 zł

•

integracja mieszkańców – 2.400,00 zł

•

sport – 200 zł

•

współpraca z OSP (zakup okien do remizy) – 4.000,00 zł

•

prace na placu zabaw (naprawa huśtawek) – 1.326,29 zł

6. Sołectwo Kamień Wielki – plan na 2018 r.: 35.872,71 zł, wydatkowano: 35.326,41 na:
•

melioracja (rury) – 3.987,11 zł

•

drogi w sołectwie – 12.988,80 zł

•

prace porządkowe w sołectwie – 2.793,58 zł

•

działalność świetlicy (art. biurowe, gry planszowe, środki czystości) – 2.200,00 zł

•

integracja mieszkańców (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki) – 7.865,69 zł

•

sport – 991,80 zł

•

współpraca z OSP (brama wjazdowa do remizy) - 1.500,00 zł
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•

współpraca z Chórem Canto – 1.092,00 zł

•

współpraca z KGW – 1.907,43 zł

7. Sołectwo Kłopotowo – plan na 2018 r.: 10.017,43 zł, wydatkowano: 10.016,93 zł na:
•

zakup wiaty – 3.671,32 zł

•

zakup przenośnego WC – 1.700,00 zł

•

prace w sołectwie – 2.346,65 zł

•

integracja – 2.000,00 zł

•

utrzymanie zieleni – 298,96 zł

8. Sołectwo Krześniczka – plan na 2018 r.: 12.234,73 zł, wydatkowano: 11.457,30 zł, na:
•

wyposażenie świetlicy (zakup warnika, filiżanek, środków czystości) – 1.022,60 zł

•

integracja mieszkańców – 2.447,00 zł

•

naprawa dróg gminnych – 4.300,00 zł

•

prace w sołectwie (zakup tablicy ogłoszeniowej, orynnowanie i gont na altanie,
oświetlenie) – 3.687,70 zł

9. Sołectwo Mościce – plan na 2018 r. 23.717,17 zł, wydatkowano: 22.726,03 na:
•

prace w sołectwie (orynnowanie altany, gont, oświetlenie, montaż, 6 kpl. ławostołów)
– 16.055,78 zł

•

wyposażenie świetlicy (głośnik, art. papiernicze, zabawki) – 4.047,87 zł

•

integracja mieszkańców (Dzień dziecka, nagrody, dmuchany zamek) – 4.290,27 zł

•

sport (piłki, siatki, bramki) – 1.475,40 zł

10. Sołectwo Mościczki – plan na 2018 r.: 14.174,87 zł, wydatkowano: 14.174,87 zł na:
•

utrzymanie zieleni (koszenie, nawozy, rośliny, paliwo do kosiarki) – 2.300,00 zł

•

wyposażenie do wiaty (ławostoły, krzesła, piekarnik, naczynia, środki czystości) –
9.074,87 zł

•

integracja mieszkańców – 2.800,00 zł

11. Sołectwo Mosina – plan na 2018 r.: 16.194,19 zł, wydatkowano: 16.122,52 zł na:
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•

prace w sołectwie – 298,50 zł

•

wyposażenie świetlicy (zmywarka, remont świetlicy, wymiana drzwi, zadaszenie, usługi
hydrauliczne, głośnik) – 12.372,83 zł

•

integracja mieszkańców – 2.951,19 zł

•

sport – 500,00 zł

12. Sołectwo Nowiny Wielkie – plan na 2018 r. – 39.594,60 zł, wydatkowano: 35.960,62 zł na:
•

świetlica wiejska (środki czystości, doposażenie, firany) – 1.378,77 zł

•

działalność świetlicy środowiskowej (art. spożywcze, art. biurowe) – 3.800,00 zł

•

integracja mieszkańców – 7.931,61 zł

•

usługi remontowe (remont świetlicy: podłoga, ściany) – 20.820,00 zł

•

prace w sołectwie (kosze zewnętrzne) – 2.030,24 zł

13. Sołectwo Nowe Dzieduszyce – plan na 2018 r.: 10.532,16 zł, wydatkowano: 10.531,43 zł na:
•

integracja – 2.106,43 zł

•

naprawa dróg gminnych – 8.425,00 zł

14. Sołectwo Oksza – plan na 2018 r.: 10.413,38 zł, wydatkowano: 10.408,15 zł na:
•

integrację mieszkańców – 2.082,68 zł

•

prace w sołectwie – 295,91 zł

•

wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła) – 8.029,56 zł

15. Sołectwo Pyrzany – plan na 2018 r.: 18.926,22 zł, wydatkowano: 18.887,44 zł na:
•

prace porządkowe w sołectwie – 799,59 zł

•

świetlica wiejska

(zamrażarka, żyrandol, szafa, warnik, naczynia, firany) –

11.818,60 zł
•

integracja mieszkańców – 3.776,76 zł

•

sport (piłki, oświetlenie boiska, trawa) – 2.492,49 zł

16. Sołectwo Sosny – plan na 2018 r.: 19.401,35 zł, wydatkowano: 19.401,08 zł na:
•

prace porządkowe w sołectwie – 232,31 zł
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•

utrzymanie zieleni (umowa, zakup paliwa) – 3.767,42 zł

•

działalność świetlicy (projektor, notebook, zmywarka, zakup materiałów na potrzeby
remontu, drzwi) – 11.000,00 zł

•

integracja mieszkańców –2.401,35 zł

•

sport w sołectwie (umowa trenerska ) – 2.000,00 zł

17. Sołectwo Stare Dzieduszyce – plan na 2018 r.: 17.184,06 zł, wydatkowano 16.184,70 zł na:
•

utrzymanie zieleni – 394,62 zł

•

prace porządkowe w sołectwie (zakup dmuchawy do liści, impregnaty, farby, gablota
ogłoszeniowa) – 2.323,85 zł

•

działalność świetlicy (umowa dot. remontu świetlicy, płytki ceramiczne, materiały
na potrzeby remontu, naczynia, nagrzewnice, zestaw do nagłośnienia – 8.236,65 zł

•

współpraca z organizacjami – 1.629,60 zł

•

integracja mieszkańców – 3.399,98 zł

•

sport – 200,00 zł

18. Sołectwo Świerkocin – plan na 2018 r.: 18.986,08 zł, wydatkowano 15.059,24 zł na:
•

działalność świetlicy (wyposażenie kuchni: garnki, patelnie, naczynia, czajnik, sztućce,
bateria, umywalka, farby) – 7.241,60 zł

•

integracja mieszkańców – 3.384,38 zł

•

estetyka sołectwa

(naprawa placu zabaw, gablota ogłoszeniowa, pawilon)

– 4.433,26 zł

5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pokryte jest
około 215 ha powierzchni Gminy Witnica. Do 2018 roku uchwalono łącznie 25 miejscowych
planów z czego 60% dotyczy zabudowy mieszkaniowej, 9% zabudowy produkcyjnej,
19% terenów komunikacji i 5% terenów usług.
W 2018 roku wydane zostały 93 decyzje o warunkach zabudowy oraz 13 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Aktualnie trwają prace planistyczne związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Starych Dzieduszycach oraz przy ul. Energetyków w Witnicy.

6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
6.1. Gospodarka odpadami
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) nałożyła na samorządy obowiązek
przejęcia zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych
na terenie gminy. Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. W 2018
roku Gmina zorganizowała odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i funkcjonuje on bez większych zastrzeżeń.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej opłata za gospodarowanie odpadami jest naliczana od liczby
osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata wynosi 8,60 zł za osobę
w przypadku odbioru odpadów segregowanych, natomiast w przypadku odbioru wyłącznie
odpadów zmieszanych opłata wynosi 15 zł za osobę.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odpady komunalne z terenu Gminy Witnica
odbierały Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4 w Kostrzynie nad Odrą (umowa
zawarta do 30.06.2019 r.) – przedsiębiorstwo zostało wybrane w trybie przetargu
nieograniczonego. Podwykonawcą usługi było konsorcjum firm Eko-Myśl W okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odpady komunalne z terenu Gminy Witnica odbierały
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4 w Kostrzynie nad Odrą (umowa zawarta
do 30.06.2019 r.) – przedsiębiorstwo zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego.
Podwykonawcą usługi było konsorcjum firm Eko-Myśl Sp. z o.o (Dalsze 36, 74-300 Myślibórz)
oraz Zuo International Sp. z o.o. (ul. Słubicka 50, 69-100 Kunowice).
Na terenie Gminy Witnica nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina
Witnica znajduje się w centralnym regionie gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie
z uchwałą nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz
z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych (Gmina Witnica została
40

przypisana do centralnego regionu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie
lubuskim) odpady przekazywane były do następujących instalacji:
- Celowy Związek Gmin CZG-12, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Długoszyn
80, 69-200 Sulęcin,
- ZUO International Sp. z o.o., Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice.

Na terenie Gminy Witnica funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –
lokalizacja Białczyk dz. 270/13. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady, m.in.: meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte opony.
Ponadto w 2018 r. zorganizowano sześć mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy:
Odpady zmieszane – 3 148,795 Mg
Odpady wielkogabarytowe – 446,550 Mg + 212,47 Mg(PSZOK) – razem 659,020 MG
Odpady komunalne ulegające biodegradacji – 104,940 Mg + 339,120 Mg (PSZOK) razem
444,060 Mg
Odpady segregowane - 583,678 Mg
Baterie akumulatory (200133*) oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
(200135*, 20 01 36) – 0,561 Mg
Odebrano odpady o kodzie 17 09 04 i 17 01 07 – 78,050 Mg + 124,140 Mg
Opony – 25,19 Mg
Ilość odpadów zebranych w PSZOK – 947,42 Mg

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2018 r. ogółem 10 102 osoby.
W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach
na Gminę może zostać nałożona kara finansowa przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Burmistrz

corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu

gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa
i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. W 2018 r. nie odnotowano przekroczenia
w wymaganych poziomach odzysku.
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Gmina Witnica w roku 2018 osiągnęła poziomy: poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła – wartość osiągniętego wskaźnika – 40,6%; poziom ograniczenia masy
odpadów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji i przekazywanych
do składowania - 2,4 %; poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wartość
osiągniętego wskaźnika - 71,1%.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Witnica na lata następne jest dalsze uświadamianie
mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu
odpadów.
6.2. Ochrona środowiska
Ochrona klimatu i powietrza
Działania gminy w obszarze ochrony klimatu i powietrza objęły szerokie spektrum
przedsięwzięć. W sierpniu 2016 roku przyjęto do realizacji pierwszą wersję „Planu gospodarki
niskoemisyjnej”. Zadania mają na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów
cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania
niskoemisyjnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii. W celu realizacji polityki
ochrony środowiska w listopadzie 2013 roku opracowano Program Ochrony Środowiska Gminy
Witnica na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2019, który ma przyczynić się
do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości
środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, a także do zrównoważonego rozwoju
gminy. W trosce o stan jakości powietrza gmina Witnica realizowała program udzielania dotacji
na likwidację pieców węglowych i ich zastąpieniu kotłem gazowym, elektrycznym, olejowym,
pompą ciepła lub w przypadku braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego
do sieci ciepłowniczej lub gazowej – kotłem na paliwo stałe, spełniającym wymagania określone
w obecnie obowiązujących przepisach.
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Ochrona zasobów wodnych
W celu ograniczenia zagrożenia dla wód gruntowych związanego z nieszczelnymi zbiornikami
bezodpływowymi, wspierano finansowo montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje
na ww. cel udzielane były dla inwestycji realizowanych poza terenami objętymi systemem
kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków oraz na terenie pozbawionym sieci
kanalizacji sanitarnej, gdzie budowa sieci nie była planowana.
Realizacja zadania opierała się o przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada
2011 r. zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Witnica. Budżet na realizację zadania w 2018 roku wynosi 10.000,00 zł. Z tej
kwoty wykorzystano 8.000,00 zł. Dotacja celowa była wypłacana jednorazowo i wynosiła
do 50% kosztów budowy wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak
niż 2.000,00 zł.
W roku 2018 r. Gmina Witnica udzielała również dotacji celowej z budżetu Gminy Witnica
na zadania związane z ochroną środowiska – instalacja indywidualnych stacji uzdatniania wody.
Dotacja mogła być udzielana osobom, których nieruchomości są położone na terenie Gminy
Witnica i nie są zwodociągowane, a gmina nie planuje budowy wodociągu z przyczyn
ekonomicznych lub technicznych.
W dniu 28.09.2017 r. Rada Miejska w Witnicy uchwaliła Uchwałę Nr LV/315/2017 w sprawie
określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Witnica na zadania związane
z ochroną środowiska”. Budżet na realizację zadania w 2018 roku wynosił 21.525,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 2.000,00 zł, przy czym nie mogła stanowić więcej
niż 50% kosztów inwestycji. Z tej kwoty wykorzystano 20.982,00 zł.
Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi
Gmina Witnica realizuje przyjęty Uchwałą Nr LXII/380/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia
22 lutego 2018 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica.
Realizacja zadania opierała się o przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy z dnia
4 października 2012 r. zasady udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację
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materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica. Budżet na realizację zadania w 2018
roku wynosił 5013,00 zł, maksymalna kwota dofinansowania wyniosła 2000,00 zł.

W tym roku otrzymaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Udało się usunąć 41,6 ton azbestu. Gmina Witnica pozbyła się,
aż 2 453 metrów sześciennych eternitu.
Wykaz dotacji na rok 2018
Kwota
Dotacja

Liczba osób

Kwota

maksymalna

Ilość

którym

Kwota

budżetu

przyznanej

wniosków

przyznano

wykorzystana

dotacji
Wymiana
źródeł ciepła

dotacje

107 462,00 zł

5 000,00 zł

47

20

95 553,82 zł

21 525,00 zł

2 000,00 zł

15

10

20 982,00 zł

5 013,00 zł

2 000,00 zł

5

4

5012,04zł

10 000,00 zł

2 000,00 zł

11

4

8000,00zł

Stacje
uzdatniania
wody
Utylizacja
materiałów
zawierających
azbest
Przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
Zadania w zakresie wycinki drzew i krzewów
Do Organu wpłynęły 191 pisma w sprawie wycinki drzew. Przeprowadzono 35 postępowań
administracyjnych, które zakończono decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew. Ponadto
rozpatrzono 131 zgłoszeń osób fizycznych, które występowały z wnioskiem o zamiarze
usunięcia drzew. Nadto 25 wniosków dotyczyło odpowiedzi na wnioski, interpelacje, wezwania
44

do uzupełnienia wniosku, sprawy związane z porządkowaniem terenów i dróg gminnych
z zakrzaczeń, wnioski o usunięcie drzew z terenów gminnych w związku z inwestycjami
gminnymi, wymiana korespondencji w sprawach niewymagających wydania decyzji
administracyjnej. Załatwienie każdej sprawy poprzedzone było oględzinami, z których
sporządzono protokół w celu zakwalifikowania danej sprawy do odpowiedniej kategorii.

Wnioski w sprawie usunięcia drzew
inne
13%

decyzje
18%

zgłoszenia
69%

Zadania w zakresie postępowań środowiskowych
Rozpatrzono 21 wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia. W konsekwencji wydano 9 decyzji środowiskowych na realizację
przedsięwzięcia. Jedno postępowanie zostało umorzone. Na jedno postępowanie nałożono
obowiązek sporządzenia Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wydano jedno
postanowienie o etapowaniu przedsięwzięcia. Pięć postępowań dotyczyło odmowy wszczęcia
postępowania.
Zadania w zakresie klęsk żywiołowych.
Przyjęto 192 wnioski o oszacowania strat w związku z wystąpieniem zjawiska suszy, czego
konsekwencją było sporządzenie 192 protokołów końcowych z oszacowania strat, które zostały
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podpisane przez Komisję oraz Wojewodę Lubuskiego i przekazane za potwierdzeniem rolnikom.
Ponadto dokonano 102 korekty protokołów, które również zostały podpisane przez Komisję i
Wojewodę i przekazane za potwierdzeniem rolnikom.
Zadania w zakresie redukcji bobra.
Wystąpiono do RDOŚ o redukcję 100 sztuk bobra. Po otrzymaniu zgody na odstrzał 100 sztuk
bobra, zawarto umowy na redukcję bobra z Kołami Łowieckimi: Celuloza, Ostęp i Szarak.
Myśliwi dokonali odstrzały 49 sztuk bobra na terenie MIG Witnica.
6.3 Prace melioracyjne
W 2018 r. Gmina wspólnie ze spółką wodną ,,Dolina Warty'' odmuliła ponad 15 kilometrów
rowów melioracyjnych. Spółkę tworzą rolnicy z terenu naszej gminy. Oczyszczono rów
przebiegający w bliskim sąsiedztwie ul. Ogrodowej, idący za garażami w stronę drogi Witnica –
Białczyk. Zmeliorowano też dalsze odcinki rowów na pograniczu Witnicy i Białczyka oraz na
terenie Białczyka i Pyrzan. Odmulone zostały też rowy w rejonie Białcza oraz
w Mościczkach. Prace melioracyjne w obrębie miasta pomogły odwodnić tereny zabudowy
wielorodzinnej i jednorodzinnej przy ul. Ogrodowej poprawiły meliorację terenów
inwestycyjnych Witnickiej Strefy Przemysłowej. Natomiast prace melioracyjne w sołectwach
Pyrzany, Mościczki, Białcz i Białczyk pomogły poprawić gospodarkę wodną na gruntach rolnych
i łąkach wypasu bydła. Nieruchomości te nie będą już podsiąkać przy wysokim stanie wód
gruntowych.

7. OŚWIATA, KULTURA, SPORT
7.1.

Sieć szkolno – przedszkolna w Gminie Witnica

a. Wykaz szkół (zespołów) na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez gminę lub przez inne
organy, którym jest przekazywana dotacja z budżetu gminy, ale dotowanych przez gminę:

Nazwa jednostki
(szkoły)

Nazwa zespołu
(jeżeli szkoła
funkcjonuje w
zespole)

Adres

Nr telefonu
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Nazwisko i
imię
dyrektora
szkoły/
placówki

Nazwisko i imię
wicedyrektora/-ów
szkoły/placówki

Nazwa organu
prowadzącego

Szkoła Podstawowa
w Dąbroszynie

-

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Kamieniu Wielkim
Szkoła Podstawowa
Zespół
w Nowinach Wielkich
Edukacyjny
w Zespole
w Nowinach
Edukacyjnym
Wielkich
w Nowinach Wielkich
Szkoła Podstawowa
im. Józefa
Zespół Szkolno –
Wybickiego w Witnicy
Przedszkolny
w Zespole Szkolno w Witnicy
Przedszkolnym
w Witnicy
Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Ludzi
Pojednania w Witnicy
w Zespole Szkół
Samorządowych
w Witnicy
Zespół Szkół
Liceum
Samorządowych
Ogólnokształcące
w Witnicy
im. Mikołaja
Kopernika
Technikum

66-460 Witnica,
Dąbroszyn 22

95 721 64 75

Anna
Brodnicka

-

Gmina
Witnica

66-460 Witnica,
Kamień Wielki,
ul. Kościelna 1

95 721 64 77

Małgorzata
Szymaszek

Irena Fabiańczuk

Gmina
Witnica

66-460 Witnica,
Nowiny Wielkie,
ul. Wiejska 26

95 721 64 79

Elżbieta
Kwaśna

-

Gmina
Witnica

Renata
Sypuła

Anna
Więcławska;
Maria Pietrzak Kumor;
Małgorzata
Miszkiewicz

Gmina
Witnica

66-460 Witnica,
ul. Wiosny
Ludów 14

95 721 64 73

66-460 Witnica,
ul. Plac
Wolności 7

95 721 64 74

Gmina
Witnica

Adrian
Wośkowiak
66-460 Witnica,
ul. Traugutta 1

95 751 51 80

66-460 Witnica,
Sosny 14

95 721 64 78

Andrzej Dudek;
Emilia Wojtczak Burzmińska;
Krzysztof Krac

Branżowa Szkoła
I Stopnia
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Sosnach

-

Rafał
Kruczyk

Lidia Kucharska

Gmina
Witnica
Gmina
Witnica
Gmina
Witnica
Stowarzysze
nie
EdukacyjnoKulturalne
Dzieduszyc
i Sosen

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sosnach, w 2018 roku otrzymała dotację na swoją
działalność z gminy w wysokości 319 277,07 zł.
b. Szkoły (zespoły) dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica:
1) Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Ludzi Pojednania z klasami gimnazjalnymi i oddziałami „0”, która mieści się przy ul. Placu
Wolności 7 w Witnicy. Szkoła podstawowa posiada halę gimnastyczną, boisko, bibliotekę, dwie
świetlice oraz stołówkę wraz z kuchnią.
Druga część zespołu znajduje się w budynkach przy ul. Traugutta 1 w Witnicy, mieści się tam
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia.
Technikum kształci w zawodzie informatyk i logistyk, zaś szkoła branżowa w zawodach:
sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik,
elektryk, stolarz, ślusarz, murarz, cukiernik, tapicer, kucharz, magazynier i inne zawody (kierunki
kształcenia powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy ale także
wynikają z zainteresowań uczniów) kształci w przedmiotach ogólnych, zaś przedmioty
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specjalistyczne w zakresie praktycznym uczniowie odbywają bezpośrednio u pracodawcy.
Szkoła mieści na swoim terenie bibliotekę, halę sportową, boisko szkolne, bibliotekę oraz
stołówkę.
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witnicy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2
im. Józefa Wybickiego przy ul. Wiosny Ludów 14. Szkoła posiada bibliotekę, salę gimnastyczną,
boisko, dwie świetlice oraz stołówkę. W budynku przy ul. Wiosny Ludów 4 mieści się
Przedszkole Miejskie „Bajka” oraz oddziały „0”. Przedszkole posiada plac zabaw oraz własną
kuchnię.
3) Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich, w skład wchodzi Szkoła Podstawowa mieszcząca się
przy ul. Wiejskiej 26 w Nowinach Wielkich. Szkoła posiada bibliotekę, salkę korekcyjną, boisko
szkolne oraz kuchnię wraz ze stołówką. W osobnym budynku,

przy ul. Wiejskiej 15

funkcjonuje Przedszkole Gminne „Na Środku Świata”, w którym istnieje oprócz grup
przedszkolnych również oddział „0”.
4) Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim im. Orła Białego, mieszcząca się przy ul. Kościelnej 1
w Kamieniu Wielkim, do końca sierpnia 2018 roku była filią Szkoły Podstawowej
w

Dąbroszynie.

W

wyniku

Uchwały

Nr

LXII/378/2018

Rady

Miejskiej

w Witnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Kamieniu Wielkim
Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie z oddziałami zerowymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim z oddziałami zerowymi, stała się samodzielna jednostką.
W skład szkoły wchodzą również oddziały „0”. Szkoła posiada bibliotekę, świetlicę szkolną,
stołówkę i kuchnię.

5) Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie mieszcząca się pod adresem Dąbroszyn 22, do końca
sierpnia 2018 roku posiadała swoją filię w Kamieniu Wielkim, w związku z ww. uchwałą szkoła
od 1 września 2018 roku już jej nie posiada, gdyż ta przekształciła się w samodzielną jednostkę.
W szkole funkcjonuje oddział „0”. Szkoła posiada lokal biblioteczny, salę gimnastyczną, plac
zabaw, świetlico-stołówkę szkolną oraz kuchnię.
c. Przedszkola i oddziały „0" na terenie Gminy Witnica
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Na terenie gminy są dwa przedszkola prowadzone przez gminę, w których znajdują się oddziały
„0”, oraz trzy poddziały „0” znajdujące się w szkołach podstawowych.
Rodzaj
placówki

Przedszkole
Miejskie

Nazwa jednostki

Przedszkole
Miejskie "Bajka"
w Witnicy

Nazwa zespołu
(jeżeli placówka
funkcjonuje
w zespole)

Zespół Szkolno
- Przedszkolny
w Witnicy

Przedszkole
Gminne
Zespół
Przedszkole
"Na Środku
Edukacyjny
Gminne
Świata"
w Nowinach
w Nowinach
Wielkich
Wielkich
Oddział "0" przy
Szkole
Podstawowej
nr 1 im. Ludzi
Zespół Szkół
oddział "0"
Pojednania
Samorządowych
w Witnicy
w Witnicy
w Zespole Szkół
Samorządowych
w Witnicy
Oddział "0" przy
Szkole
oddział "0"
Podstawowej
w Dąbroszynie
Oddział "0" przy
Szkole
Podstawowej
oddział "0"
im. Orła Białego
w Kamieniu
Wielkim

Adres

Nr telefonu

Nazwisko
i imię
dyrektora
szkoły
/placówki

Nazwisko
i imię
wicedyrektora
/-ów szkoły/
placówki

Nazwa organu
prowadzącego

Gmina
Witnica

66-460 Witnica,
ul. Wiosny
Ludów 4

95 721 64 81

Renata
Sypuła

Anna
Więcławska;
Maria
Pietrzak Kumor;
Małgorzata
Miszkiewicz

66-460 Witnica,
Nowiny Wielkie,
ul. Wiejska 15

95 721 64 82

Elżbieta
Kwaśna

-

Gmina
Witnica

Gmina
Witnica

66-460 Witnica,
ul. Plac
Wolności 7

95 721 64 74

Adrian
Wośkowiak

Andrzej
Dudek;
Emilia
Wojtczak Burzmińska;
Krzysztof
Krac

66-460 Witnica,
Dąbroszyn 22

95 721 64 75

Anna
Brodnicka

-

Gmina
Witnica

66-460 Witnica,
Kamień Wielki,
ul. Kościelna 1

95 721 64 77

Małgorzata
Szymaszek

Irena
Fabiańczuk

Gmina
Witnica

d. Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce
Na podstawie Uchwały nr XLV/274/2017 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy
Witnica wypłacane są stypendia dla uczniów za ich osiągnięcia w nauce. Od stycznia do czerwca
2018 roku 37 uczniów otrzymywało stypendia za wyniki w nauce, kwota wypłacona
w pierwszym półroczu wyniosła 16.590,00 zł. Stypendium jednorazowe dla 6 absolwentów
szkół gimnazjalnych za wyniki nauce wypłacono w łącznej kwocie 4.200,00 zł. Stypendium
jednorazowe dla 3 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki nauce wypłacono
w łącznej kwocie 2.700,00 zł. Od października do grudnia 2018 roku 48 uczniów otrzymywało
stypendia za wyniki nauce, kwota wypłacona w tym okresie wyniosła 9.720,00 zł. Kwota łączna
przeznaczona na stypendia w 2018 roku wyniosła 33.210,00 zł.
e. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników i uczniów
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W roku 2018 wpłynęło 45 wniosków o zwrot kosztów kształcenia, po zdaniu egzaminu
zawodowego przez ucznia od 20 pracodawców szkolących młodocianych pracowników
(zamieszkujących na terenie Gminy Witnica). Kwota łączna pomocy de minimis otrzymana
w 2018 roku z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z Funduszu Pracy
i wypłacona pracodawcom wyniosła 295.739,05 zł.
Z Budżetu Gminy przeznaczono w 2018 r. kwotę 22.561,40 zł, na finansowanie kształcenia
uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Z kształcenia skorzystało 67 uczniów z ZSS w Witnicy.
f. Punkty przedszkolne dotowane przez Gminę Witnica
Oprócz przedszkoli publicznych do sierpnia istniały trzy, a od 1 września dwa punkty
przedszkolne, które są dotowane przez Gminę Witnica. W 2018 roku Punkt Przedszkolny
„Sosenki” otrzymał dotację w wysokości 18.243,90 zł, natomiast Niepubliczne Punkty
Przedszkolne „Słoneczko” i „Promyczek” w łącznej kwocie 144 526,40 zł.
Rodzaj placówki

Nazwa jednostki

Nazwa zespołu (jeżeli
placówka funkcjonuje
w zespole)

Adres

Nr telefonu

Nazwisko i imię
dyrektora
szkoły/placówki

Nazwisko i imię
wicedyrektora/-ów
szkoły/placówki

Nazwa organu
prowadzącego

Punkt Przedszkolny

"Sosenki"

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w
Sosnach

66-460 Witnica,
Sosny 14

95 721 64 78

Rafał Kruczyk

Lidia Kucharska

Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne
Dzieduszyc i Sosen

Niepubliczny Punkt
Przedszkolny

"Słoneczko"

66-460 Witnica,
Dąbroszyn 22a

691 682 938

Aneta Lipinska

Przedsiębiorstwo
Usługowe Aneta
Lipińska

Niepubliczny Punkt
Przedszkolny

"Promyczek" *

66-460 Witnica,
Kamień Wielki, ul.
Kościelna 1

691 682 938

Aneta Lipinska

Przedsiębiorstwo
Usługowe Aneta
Lipińska

* funkcjonował do 31.08.2018 r.

g. Placówki opiekuńcze dla dzieci poniżej 3 roku życia na terenie Gminy Witnica
Od 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr

LVII/334/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia

26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu, na terenie miasta
funkcjonuje żłobek miejski posiadający 50 miejsc. W 2018 z programu „Maluch +”, gmina
uzyskała dotacje w wysokości 90 600,00 zł z Budżetu Państwa na jego funkcjonowanie.
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Rodzaj placówki

Nazwa jednostki

Adres

Nr telefonu

Nazwisko i imię dyrektora placówki

Nazwa organu
prowadzącego

Żłobek

"Radosny Maluszek"

66-460 Witnica, ul.
Wiosny Ludów 4

605 222 807

Tamara Rupniak

Gmina Witnica

7.2.
a.

Baza oświatowa
Remonty bieżące

W Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy, w związku z reformą oświaty wystąpiła
konieczność dostosowania obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Witnicy. Zostały
wyremontowane cztery sale lekcyjne, koszt robocizny i materiałów wyniósł 33 260,00 zł, oraz
kuchnia, wraz z wymianą okien, koszt remontu wyniósł 20 000,00 zł. Zostały zakupione meble
i wyposażenie na kwotę 17 950,00 zł, lektury szkolne i pomoce dydaktyczne na kwotę 11 800,00
zł, oraz 2 tablice interaktywne z projektu „Aktywna Tablica” na kwotę 17 500,00 zł.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Witnicy powstał gabinet
stomatologiczny. Remont pomieszczenia został wykonany ze środków z budżetu Gminy
Witnica, natomiast wyposażenie w sprzęt, zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa
Zdrowia w ramach programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci
i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. W 2018 roku została wykonana termoizolacja budynku
szkolnego na kwotę ponad 1 160 000 zł, oraz zakończono montaż i konfiguracje instalacji
fotowoltaicznych na budynku na kwotę ponad 103 000 zł. W ramach doposażenia szkoły
zakupiono 8 projektorów, 2 wizualizery, 3 tablice sucho ścieralne, laptop, komputer, pomoce
do fizyki, chemii, geografii i biologii, szafki do szatni, sprzęt do radiowęzła na łączną kwotę
ponad 95 000 zł. Wykonano remont Sali gimnastycznej i szatni na kwotę ponad 43 000 zł.
By przystosować pomieszczenia dla kształcenia specjalnego uczniów, pomalowano klasy,
wyposażono w meble, zakupiono pomoce, tablice, tablice interaktywną, laptopa oraz projektor,
kosztowało to ponad 38 000 zł.

W Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich w 2018 r. wymieniono w szkole tablice oraz
zakupiono tablice interaktywne na kwotę ponad 6 500 zł, na bieżące remonty w szkole
i w kuchni wydano 3 800 zł. Natomiast w Przedszkolu Gminnym ,,Na środku świata” zostały
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wyremontowane toalety za kwotę prawie 2 000 zł oraz zakupiono plac zabaw za ponad
11 500 zł.

W Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich na niezbędne prace remontowo – konserwacyjne
w 2018 roku, oraz zakup 9 laptopów, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER,
pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych, książek, oraz na pomoce, na potrzeby kształcenia
specjalnego wydano ponad 58 000 zł.

W Szkole Podstawowej w Dąbroszynie w 2018 roku przeprowadzono działania mające na celu
poprawę funkcjonowania szkoły, a mianowicie przeprowadzono remont centralnego
ogrzewania – 1 700 zł, zakupiono kopiarkę – 3 600 zł, zakupiono meble do klasy i sekretariatu –
5 000 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego – 4 000 zł oraz
doposażono pracownię w sprzęt komputerowy na kwotę 6 500 zł.
b.

Programy unijne i rządowe realizowane w placówkach oświatowych podlegających

Gminie Witnica
Zarówno szkoły, jak i organ prowadzący jakim jest gmina biorą udział w różne typu projektach,
które mają na celu zdobycie środków na poprawienie istniejącej bazy oświatowej.
•

Zespół Szkół Samorządowych - modernizacja kształcenia zawodowego; modernizacje

•

Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa nr 1 - tablice interaktywne;
uzupełnienie

•

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie oraz Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim –
zakup książek do bibliotek szkolnych; działalność

•

Żłobek – program „Maluch +”

•

Zespół Szkolno-Przedszkolny - zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego.
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lp.

całkowita
wartość
zadania

środki własne

kwota
dofinansowania

%

%

zł

w roku
2018

data umowy/
pozyskania

data
zakończenia
zadania

źródło

umowa z

nazwa projektu, programu/ przedmiot umowy

dotyczy

zł

1 1 563 274,58 6,74 105 365,26 93,26 1 457 909,32

Departament
Europejskiego Wojewoda
Funduszu
Lubuski
Społecznego

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie
Witnica" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi ZSS w Witnicy ul.
priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4
Traugutta 1
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia
zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

-

22.12.2016 31.12.2023

-

15.11.2018 31.12.2018

Skarb
Państwa

3 113 250,00 20,00 22 650,00 80,00 90 600,00 113 250,00 01.01.2018 31.12.2018

Budżet
Państwa

Wojewoda
Lubuski

4

Program
Rządowy

Rządowy program rozwijania struktury szkolnej
Szkoła
Wojewoda infrastruktury oraz kompetencji uczniw i nauczycieli w
Podstawowa w
Lubuski zakresie technologii informacyjno -lomunikacyjnych na
ZSS w Witnicy
lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

Budżet
Państwa

Zadanie w ramach Priorytetu 3 " Narodowego
Szkoła
Programu Rozwju Czytelnictwa" dotyczącego
Podstawowa w
wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzacych Dąbroszynie;
Wojewoda
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie
Szkoła
Lubuski
rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i Podstawowa w
wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup
Kamieniu
nowości wydawniczych.
Wielkim

2 116 085,99

5

17 500,00

10 000,00

przygotowanie
pomieszczeń na gabinety,
montaż, utrzymanie i
serwisowanie
wyposażenia

20,00

20,00

116 085,99

3 500,00 80,00 14 000,00

2 000,00 80,00

8 000,00

-

-

27.06.2018 31.12.2018

wniosek złożony w
listopadzie 2018 r.

Szkoła
Ministerstwo Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych
Podstawowa w
Zdrowia
dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.
ZS-P w Witnicy
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2018

Żłobek "Radosny
Maluszek"

W Przedszkolu Gminnym w Nowinach Wielkich w ramach projektu 8.1 Program Regionalny:
Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej "Nowoczesna edukacja", wykonano nową
dodatkową salę z toaletami i jadalnią dla 20 dzieci oraz kuchnię z pełnym wyposażeniem.
Dotacja na ten projekt wyniosła ponad 333 000 zł.

7.3.

Poziom wydatków na oświatę, w tym wydatki majątkowe

W 2018 r. zaplanowano w budżecie wydatki na oświatę w łącznej kwocie 23.530.971,07 zł,
a faktycznie wydatkowano 21.270.692,23 zł, a więc 90,39% planu.
Na szkoły podstawowe wydano 11.758.308,08 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę
1.040.410,37 zł. (modernizacja szatni szkolnej ZSP w Witnicy, dokumentacja dotycząca budowy
hal namiotowych w Nowinach Wielkich i Kamieniu Wielkim). Na oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych wydano 330.725,66 zł. W większości były to wydatki bieżące.
Na przedszkola wydano 2.619.305,45 zł. Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli
pochłonęły kwotę 11.562,00 zł (zakup placu zabaw w Zespole Edukacyjnym w Nowinach
Wielkich). Inne formy wychowania przedszkolnego kosztowały Gminę 145.209,02 zł i były
to dotacje przedmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Na klasy gimnazjalne
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wydano 546.267,89 zł i w pełni były to wydatki bieżące na wygaszane oddziały gimnazjalne
w Zespole Szkół Samorządowych. Dowożenie uczniów do szkół w 2018 r. kosztowało
803.268,62 zł. W 2018 r. Gmina wydała na technika 730.304,80 zł, w tym 297.577,44 zł
na wydatki majątkowe (modernizacja bazy techno-dydaktycznej kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy). Na licea ogólnokształcące wydano 1.342.047,33
zł, a na szkoły zawodowe 312.222,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r. kosztowało 65.152,49 zł, a stołówki szkolne
i przedszkolne 898.452,87 zł. Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i

innych

formach

wychowania

przedszkolnego

wydatkowano

168.660,07

zł,

a w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 995.372,82 zł, w tym 23.422,58 zł
na wydatki majątkowe. Na to samo zadanie w gimnazjach, klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,
szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
wydano 60.501,00 zł Pozostała działalność oświatowa kosztowała 223.571,30 zł.

7.4.

Sport i kluby sportowe

Wykaz klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych działających na terenie gminy
Witnica w 2018 roku (dane z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Wykazu stowarzyszeń,
dla których Starosta Gorzowski jest organem nadzoru - Wykaz stowarzyszeń sportowych):
1. Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy “WILKI WITNICA”
2. Klub Aikido Renshu
3. Klub Sportowy „Zew” Dąbroszyn
4. Klub Sportowy Białcz
5. Klub Sportowy Nowiny Wielkie
6. Klub Sportowy RAPSODIA
7. Klub Sportowy SPARTAN Sosny
8. Miejski Klub Sportowy “Czarni-Browar” Witnica
9. Uczniowski Klub Sportowy “Tęcza” w Kamieniu Małym
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10. Uczniowski Klub Sportowy “WITNICZANIN”
11. Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie
12. Witnicka Szkółka Piłkarska ABRA

7.5.

Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy
Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy jest samorządową instytucją kultury zaspokajającą
potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne społeczeństwa. Gromadzi, opracowuje
i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę
i naukę, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, organizuje imprezy kulturalne.
Sieć filii i punktów bibliotecznych
Miejska Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadzi w Witnicy. Biblioteka posiada dwie
filie:
- w Kamieniu Małym
- w Dąbroszynie.
W 2018 roku Biblioteka Miejska prowadziła sześć punktów bibliotecznych:
- w Przedszkolu Gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich” (61 czytelników);
- w Przedszkolu Miejskim „Bajka” (219 czytelników);
- w Środowiskowym Domu Samopomocy (16 czytelników);
- w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich (37 czytelników);
- w Domu Dziennego Pobytu ,,Senior – Wigor” (25 czytelników);
- W Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Małym (50 czytelników).
W 2018 roku zarejestrowano (razem z punktami) 1229 czytelników.
Biblioteka Miejska w 2018 prowadziła:
1. działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych:
•

Biblioteka wzięła udział w kolejnej edycji projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy
cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”

2. dział regionalny:
•

Biblioteka systematycznie uzupełnia zbiory poświęcone regionowi lubuskiemu,
ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Witnica.
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3. działania animatorskie:
•

w Bibliotece Miejskiej oraz w filiach w Dąbroszynie i Kamieniu Małym, w 2018
roku odbyło się 285 różnych imprez, w których uczestniczyło 3490 osób.

4. działania przeznaczone dla dzieci realizowane przez Bibliotekę Miejską:
•

odbyły się 54 różne imprezy dla dzieci, w których uczestniczyło 712 dzieci, w tym:

1. Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski
2. II Ogólnopolskie Czytanie „Jeżycjady”
3. Program „Kwietniowi antypiraci”
4. Warsztaty lalkarskie
5. Warsztaty w teatrzyku kamishibai
6. „Kodowanie w bibliotece”
7. „Z komunikacją na ty”
8. Warsztaty bożonarodzeniowej i kamishibai
9. Akademia Bajki Polskiej
10. „Krowy”
11. „Projekt edukacyjny „Baśnie i legendy polskie w komiksie”
12. „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”
13. „Symbole Polski”.

5. działania przeznaczone dla dorosłych realizowane przez Bibliotekę Miejską:
•

spotkania dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki oraz spotkania autorskie
i wykłady.

6. działalność animatorska filii w Kamieniu Małym:
•

odbyło się 78 różnych imprez dla dzieci, w których uczestniczyło 450 osób,
w tym:
1. Konkursy recytatorskie,
2. Konkursy Plastyczne,
3. Ogólnopolskie Czytanie połączone z zajęciami plastycznymi,
4. Warsztaty teatrzyku „Pod Kamyczkiem”
5. Warsztaty bożonarodzeniowe
6. „Symbole Polski”
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7. działalność animatorska filii w Dąbroszynie:
•

odbyło się 95 spotkań i zajęć warsztatowych, w których uczestniczyło 1357 osób,
w tym:
1. „iGRAszka”
2. „Zajęcia warsztatowe, manualne, lekcje biblioteczne
3. Spotkania z teatrzykiem kamishibai
4. „Żywa lekca historii”
5. „Baśnie i legendy polskie w Komiksie”
6. Wernisaż prac dzieci i inne.

8. Wystawy:
•

Galeria „Między Półkami”- w 2018 roku zostały otwarte trzy wystawy.

9. Dyskusyjne Kluby Książki:
•

w 2018 roku działało pięć Dyskusyjnych Klubów Książki – 2 dla dorosłych oraz
4 dla dzieci i młodzieży. Odbyło się 33 spotkań klubowych.

10. Spotkania autorskie, wykłady:
•

w 2018 roku odbyło się 27 spotkań autorskich, wykładów itp. Uczestniczyły
w nich 642 osoby.

Miejski Dom Kultury w Witnicy
Miejski Dom Kultury w Witnicy jest samorządową instytucją kultury, której celem jest
organizowanie życia kulturalnego mieszkańcom i popularyzacja kultury. W 2018 roku Miejski
Dom Kultury zrealizował zaplanowane zadania, których celem było zorganizowanie
przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, organizowania i wspierania imprez
artystycznych oraz rozrywkowych, prowadzenie zajęć w formie sekcji, klubów i kół
zainteresowań oraz warsztatów artystycznych i innych, w różnych grupach wiekowych.
Działalność merytoryczna prowadzona była przez instruktorów oraz następujące podmioty:
1) pracownia plastyczna;
2) pracownia muzyczna;
3) „Iluzja”- zajęcia dla dzieci z iluzjonistą;
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4) „Hip-hop” – zajęcia rytmiczne dla najmłodszych i nauka tańca HIP-HOP;
5) Zespół Śpiewaczy CANTORES
6) Zespół Śpiewaczy CANTO
7) Uniwersytet III Wieku;
8) Klub Seniora.
W omawianym okresie, instytucja zrealizowała wiele przedsięwzięć o charakterze
artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym (koncerty, imprezy sportowe, przeglądy
artystyczne, festyny)
W 2018 roku Miejski Dom Kultury zorganizował oraz był partnerem przy współorganizacji
następujących imprez:
•

FERIE GMINNE

•

Święto Św. Patryka

•

BABSKI WIECZÓR

•

Koncert „Sobota”

•

Pierwszy Militarny Piknik Majowy

•

Dzień Dziecka

•

Spotkania na Starym Trakcie

•

Spartakiada Międzysołecka

•

Dożynki Gminne

•

Mikołajki

•

Sylwester 2018/2019.

8. DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA POZARZĄDOWEGO
8.1.

Organizacje pozarządowe w Gminie

Na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Powiatu Gorzowskiego oraz Wykazu stowarzyszeń, dla których Starosta Gorzowski jest organem
nadzoru, poniżej zostały przedstawione organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
Witnica:
1) Fundacja ks. Józefa Bielaka;
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2) Fundacja Sosny;
3) Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Witnicy;
4) Klub Abstynenta „Dromader”;
5) Kółko Rolnicze w Nowinach Wielkich;
6) Liga Obrony Kraju Koło Miejskie Witnica;
7) Ochotnicza Straż Pożarna Mościcach;
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Wielkim;
9) Ochotnicza Straż Pożarna Witnicy;
10) Polski Związek Inwalidów, Emerytów i Rencistów;
11) Polski Związek Wędkarski – Koło nr 1;
12) Polsko –Niemieckie Stowarzyszenie „Educatio Pro Europa Viadrina”;
13) Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „DAR”;
14) Stowarzyszenie „Przyjaciele Dąbroszyna”;
15) Stowarzyszenie „Wsparcie”;
16) Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki;
17) Stowarzyszenie Edukacyjno –Kulturalne Dzieduszyc i Sosen;
18) Stowarzyszenie Krąg Przyjaciół „Druh”;
19) Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa w Witnicy;
20) Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Klub Motocyklowy Village Riders Nowiny Wielkie;
21) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gmin;
22) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich;
23) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy;
24) Stowarzyszenie SIGNA;
25) Towarzystwo Przyjaciół Mościc w Mościcach;
26) Towarzystwo Przyjaciół Witnicy;
27) Witnicki Klub Hodowców Gołębi Pocztowych;
28) Witnicki Szczep Harcerski ,,Wicina”;
29) Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno –Sportowe;
30) Związek Strzelecki ,,Strzelec” – JS 4044 Witnica;
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8.2.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu gminy Witnica,
o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy gminy Witnica wskutek
głosowania. Zadania zrealizowane w roku 2018 przedstawia poniżej zamieszczona tabela.
Nr
Okręgu

Nazwa zadania

Budżet na
2017

Kwota
wydatkowan

Krótki opis realizacji zadania

a
Na koszt realizacji składa się
dokumentacja projektowa, zakup

Utworzenie placu

urządzeń (huśtawkax2;

zabaw w parku
1

przy stadionie

7 000,00 zł

7 611,59 zł

miejskim w

sprężynowiecx2; tablica informacyjna)
wraz z montażem oraz nadzór
inwestorski. Mapa do celów

Witnicy

projektowych została opłacona w 2017
roku
Na koszt realizacji składa się zakup

Ćwiczenia pod

urządzeń oraz nadzór inwestorski.

chmurką –

Mapa do celów projektowych została

zewnętrzna
2

siłownia
sportowa dla

opłacona w 2017 roku, natomiast
7 000,00 zł

7 152,00 zł

dokumentacja projektowa została
dostarczona przez Radę rodziców.

dzieci ze szkoły

Montaż urządzeń- UMiG Witnica. Koszt

podstawowej w

nadzoru inwestorskiego pokryła Rada

Witnicy

rodziców.

Zagospodarowan
ie terenu
4

gminnego przy
ul. Kostrzyńskiej

Zakup i posadzenie 54 sztuk krzewów
6 930,33 zł

6 690,95 zł

iglastych, zakup zestawu
do podlewania.

(zasadzenie tuj
szmaragdowych,
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usypanie
parkingu
kamieniami
ozdobnymi)
Na realizację składa się dokumentacja
5

Plac zabaw

7 000,00 zł

7 307,50 zł

projektowa, zakup zestawu
zabawowego oraz piaskownicy wraz
z montażem, nadzór inwestorski

7

Utwardzenie

Na realizację składa się: projekt

nawierzchni

organizacji ruchu, utwardzenie

i oznakowanie

7 000,00 zł

7 000,00 zł

nawierzchni, montaż progów

wjazdu

zwalniających, oznakowanie, nadzór

ul. Bajkowej

inwestorski.

Doposażenie
sprzętowe
9

ochotniczej

6
straży pożarnej

Zakup latarek, prądownic, węży
999,00 zł

6 996,42 zł

w Nowinach

do motopomp, ubrań koszarowych,
koszulek, rozdzielacza kulowego oraz
butów sznurowanych.

Wielkich
Na realizację składa się: mapa do celów

10

Modernizacja

projektowych, projekt remontu wraz z

ogrodzenia

decyzją LWKZ i roboty budowlane przy

na cmentarzu

7 000,00 zł

6 722,00 zł

ogrodzeniu (demontaż starego

komunalnym

ogrodzenia ok. 36mb, montaż siatki

w Świerkocinie

powlekanej w kolorze zielonym),
nadzór inwestorski.

Rewitalizacja
11

boiska w Białczu
– bezpieczna

Na realizację składa się: mapa
7 000,00 zł

6 939,36 zł

zasadnicza na cele zgłoszenia robót,
montaż siedzisk ok. 45 sztuk.

strefa kibica
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Doposażenie
kuchni
12

na świetlicy

Zakup kuchenki, patelni elektrycznej
7 000,00 zł

6 997,26 zł

oraz innych materiałów wyposażenia

wiejskiej

świetlicy.

w Mosinie

15

Zakup i
zainstalowanie
7 000,00 zł
karuzeli na placu
wiejskim
Suma:

7 322,50 zł

Na realizację składa się mapa do celów
projektowych, dokumentacja
projektowa, zakup urządzenia wraz z
montażem oraz nadzór inwestorski.

69 929,33 zł

W 2018 roku ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
i Gminy Witnica, dotyczące części budżetu gminy Witnica na 2019 rok, zwanej „budżetem
obywatelskim”, na zasadach określonych powyżej.

Nazwa zadania

Wnioskujący

Kwota

-

-

-

Marta Stańczak

7 000 zł

Ptasia lampa – montaż latarni solarnej

Artur Rosiak

7 000 zł

Wykonanie i montaż bramy przy deptaku w

Małgorzata

u

Nr

okręg

Poniższa tabela przedstawia zadania, których realizację przewiduje się w 2019 roku.

1
2
3
4
5

Utwardzenie drogi dojazdowej do budynków
przy ul. Wiosny ludów 8 i 8a

centrum Witnicy

Golemba

Rozbudowa placu zabaw+ ławki na ulicy
Ogrodowej

6
7
8

Jacek
Bochonko
-

Utwardzenie wjazdu ul. Bajkowej kostką
brukową lub płytą ażurową

Monika
Gontowicz
Barbara

Budowa wiaty na rowery

Królicka
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6 500 zł
5 320 zł
7 000 zł
7 000 zł

9

Doposażenie sprzętowe ochotniczej straży
pożarnej w Nowinach Wielkich

10

Lampa solarna

11

Postawienie placu zabaw w Białczu

12

Żyjmy zdrowo na sportowo

13

Lipiński
Bożena Jasik
Sandra
Stojanowska
Maria Pawlak

Wyrównanie terenu zagospodarowania pod
boisko miejskie – możliwość ćwiczeń

14

Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Wielkim

15

Kontynuacja budowy placu zabaw w Mościcach
suma

8.3.

Krzysztof

Urszula
Czerniecka
Krzysztof Habaj
Katarzyna
Cybułka

7 000 zł
7 000 zł
6 974,10zł
7 000 zł
7 000 zł
7 000 zł
7 000 zł
88 794,10 zł

Inicjatywy społeczne

W 2018 roku zrealizowano szereg inicjatyw społecznych.
W ramach akcji sadzenia lasu, wspólnie z Nadleśnictwem Bogdaniec w 2018 r. mieszkańcy
posadzili pomad 4000 sadzonek dębu szypułkowego.
W akcji wzięło udział ponad 40 mieszkańców Gminy. W ramach akcji ,,Posprzątajmy jezioro
Wielkie” około 80 osób sprzątało linię brzegową oraz dno jeziora Wielkiego, oczyszczając
to miejsce z ponad 50 worków śmieci.
W ramach akcji ,,NIE nowotworom u dzieci’’ w 2018 r. grupa wolontariuszy z Witnicy wspólnie
z Fundacją Ronalda Mc Donalda przeprowadziła bezpłatne badania usg dla około 200 dzieci.
Były też realizowane takie akcje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zapisy do banku
dawców szpiku Fundacji DKMS, akcje honorowego krwiodawstwa, kiermasz pomocy
pogorzelcom z Kamienia Wielkiego, czy też Dzień Kolorowej Skarpetki dla wsparcia osób
z zespołem Downa.
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9. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
9.1.

Dane dotyczące praw własności

Tereny wiejskie:
- grunty orne – ilość działek 135, łączna powierzchnia 149,6489 ha
- łąki trwałe - ilość działek 16, łączna powierzchnia 36,3238 ha
- pastwiska trwałe: ilość działek 25, łączna powierzchnia 50,8687 ha
- rowy: ilość działek 36, łączna powierzchnia 47,8448 ha
- lasy: ilość działek 12, łączna powierzchnia 17,8551 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione: ilość działek 2, łączna powierzchnia 1,8300 ha
- tereny mieszkaniowe: ilość działek 15, łączna powierzchnia 4,6733 ha
- tereny przemysłowe: ilość działek 3, łączna powierzchnia 6,9715 ha
- inne tereny zabudowane: ilość działek 14, łączna powierzchnia 4,1381 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane: ilość działek 11, łączna powierzchnia 3,0678 ha
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe: ilość działek 39, łączna powierzchnia 23,6357 ha
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- użytki kopalne: ilość działek 8, łączna powierzchnia 1,9600 ha
- drogi: ilość działek 753, łączna powierzchnia 339,7997 ha
- nieużytki: ilość działek 21, łączna powierzchnia 10,8325 ha
Teren miasta:
- grunty orne – ilość działek 283, łączna powierzchnia 116,0503 ha
- łąki trwałe - ilość działek 15, łączna powierzchnia 19,8633 ha
- pastwiska trwałe: ilość działek 25, łączna powierzchnia 19,2830 ha
- rowy: ilość działek 29, łączna powierzchnia 12,2404 ha
- lasy: ilość działek 10, łączna powierzchnia 11,1907 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione: ilość działek 4, łączna powierzchnia 20,5655 ha
- tereny mieszkaniowe: ilość działek 541, łączna powierzchnia 70,0502 ha
- tereny przemysłowe: ilość działek 9, łączna powierzchnia 5,1543 ha
- inne tereny zabudowane: ilość działek 48, łączna powierzchnia 11,2651 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane: ilość działek 269, łączna powierzchnia 53,3100 ha
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe: ilość działek 9, łączna powierzchnia 17,1797 ha
- użytki kopalne: ilość działek 1, łączna powierzchnia 2,6032 ha
- drogi: ilość działek 378, łączna powierzchnia 61,7276 ha
- nieużytki: ilość działek 25, łączna powierzchnia 31,8217 ha
- tereny kolejowe: ilość działek 2, łączna powierzchnia 0,0898 ha
- grunty pod wodami powierzchniowymi - ilość działek 1, łączna powierzchnia 0,9927 ha
- grunty pod wodami stojącymi - ilość działek 3, łączna powierzchnia 15,9299 ha
W gminie Witnica przeważają pod względem powierzchni działki drogowe oraz grunty orne.
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Wielkość użytków gruntowych w hektarach w Gminie Witnica
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9.2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego

Obrót nieruchomościami w Gminie
Z obrotu nieruchomościami uzyskano kwotę brutto: 1 665 327, 40 zł.
Lp.

Rodzaj nieruchomości

Powierzchnia

1

Działki nr 1123/5, 1123/7 i 1121/12

Łącznie 0.0030 ha

1

Działka nr 106/1

0.0568 ha

2

Działka nr 388/49

0.0893 ha

3

Działka nr 388/45

0.0973 ha

4

Lokal nr 1, na działce 573/5

Pow. użytkowa lokalu- 50,24 m²

5

Lokal nr 2, na działce 573/5

Pow. użytkowa lokalu- 67,07 m²

6

Lokal nr 1, na działce 502/2

Pow. użytkowa lokalu- 61,98 m²

7

Lokal nr 2, na działce 502/2

Pow. użytkowa lokalu- 62,78 m²

8

Działka nr 401/22

0.1097 ha

9

Lokal nr 1 na działce 1237/8

Pow. użytkowa lokalu- 86,11 m²

10

Lokal nr 2 na działce 1237/8

Pow. użytkowa lokalu- 38,92 m²

11

Lokal nr 3 na działce 1237/8

Pow. użytkowa lokalu- 64,58 m²

12

Działka nr 1243/9

0.1028 ha

13

Działka nr 388/47

0.0927 ha

14

Działka nr 79/27

0.1626

15

Działka nr 388/46

0.1007 ha

16

Działka nr 83/1, Krześniczka

0.1800 ha

17

Działka nr 56/1, Mościczki

0.2600 ha

18

Działka nr 973/4

3.0844 ha

19

Działka nr 674/8

0.1464 ha

Nieruchomości przejęte przez Gminę Witnica.
1

Działka nr 83/3 Mościce (zabudowana)

0.7334 ha

Bi-BZ

2

Działka nr 26/1 Nowe Dzieduszyce

0.7303 ha

ŁIV-RV-RVI

3

Działka nr 56/3 Mościczki

0.0400 ha

dr

4

Działka nr 388/10 Mościce

1.8800 ha

dr
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5

Działka nr 112/3 Kłopotowo

0.4400 ha

dr-W

6

Działka nr 113/1 Kłopotowo

6,4500 ha

dr

7

Działka nr 333/1 Kamień Wieki

0.2800 ha

dr

8

Działka nr 388/9 Mościce

0.0300 ha

dr

9

Działka nr 95/2 Nowe Dzieduszyce

0.1434 ha

dr

10

Działka nr 104 Nowe Dzieduszyce

0.4300 ha

dr

11

Działka nr 210 Nowe Dzieduszyce

0.0700 ha

dr

12

Działka nr 82 Oksza

0.8500 ha

dr

13

Działka nr 83 Oksza

2.4100 ha

dr

14

Działka nr 1349 Witnica

0.1430 ha

dr

15

Działka nr 1351 Witnica

0.1536 ha

dr

W Gminie Witnica obowiązuje Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata
2018-2020

wprowadzony

Zarządzeniem

Burmistrza

Miasta

Nr WOR.0050.28.2018.WGGGR z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Grunty ogółem 874 ha, w tym:
•

grunty orne - 242 ha

•

łąki trwałe – 23 ha

•

pastwiska trwałe – 17 ha

•

rowy – 13 ha

•

lasy – 22 ha

•

grunty zadrzewione i zakrzewione – 4 ha

•

tereny mieszkaniowe – 36 ha

•

tereny przemysłowe – 3 ha

•

inne tereny zabudowane – 7 ha

•

zurbanizowane tereny niezabudowane – 31 ha

•

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 38 ha

•

drogi – 389 ha

•

użytki kopalne – 4 ha

•

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – 1 ha
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i

Gminy

Witnica

•

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 23 ha

•

nieużytki - 21 ha

Budynki
1. Obiekty wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną:
•

budynek OSP Nowiny Wielkie (dz. 277)

•

budynek OSP Kamień Wielki (dz. 273/2)

•

budynek OSP Pyrzany (dz. 302)

•

budynek OSP Witnica (dz. 949/10 - pomieszczenia w Regionalnym Centrum
Ratownictwa)

•

budynek OSP Kamień Mały (dz. 146/1)

•

budynek OSP Mościce (dz. 63)

2. Obiekty kulturalne i oświatowe:
•

budynek świetlicy w Starych Dzieduszycach (dz. 31)

•

budynek świetlicy w Białczu (dz. 274)

•

budynek świetlicy w Świerkocinie (dz. 134/2)

•

budynek świetlicy w Pyrzanach (dz. 274)

•

budynek świetlicy w Mościcach (dz. 93/3)

•

budynek świetlicy w Nowinach Wielkich (dz. 123/1)

•

budynek świetlicy w Białczyku (dz. 804/1)

•

budynek świetlicy w Dąbroszynie (dz. 196/2)

•

budynek świetlicy w Mosinie (dz. 76)

•

budynek świetlicy w Kamieniu Wielkim (dz. 273/1)

•

budynek świetlicy w Okszy (dz. 15/7)

•

budynek świetlicy w Sosnach (dz. 151/32)

•

budynek świetlicy w Krześniczce (dz. 45/1)

•

budynek MGOK w Kamieniu Małym (dz. 69/1)

•

budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy (dz. 468/7) – ul. Traugutta 1

•

budynek przedszkola oraz żłobka w Witnicy (dz. 225/2) – ul. Wiosny Ludów 4
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3. Nieruchomości oddane w trwały zarząd
•

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim (dz. 127) – ul. Kościelna 1

•

Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich - (dz. 242) – ul. Wiejska 26

•

Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich - (dz. 232) – ul. Wiejska 15

•

Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy - (dz. 1123/8) – ul. Plac Wolności 7

•

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witnicy – (dz. 220/30) – ul. Wiosny Ludów 14

•

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie (dz. 196/1) – Dąbroszyn 22

•

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy (dz. 1013/1) – ul. Kostrzyńska 9

•

Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy (dz. 560/9) - ul. Strzelecka 1C

•

Dzienny Dom Pobytu "Senior – Wigor" w Witnicy (dz. 560/14) – ul. Strzelecka 1B

4. Nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie
•

Miejski Dom Kultury w Witnicy/Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy (dz. 1129,
1128/1) – ul. Gorzowska 22

•

"Żółty Pałacyk" w Witnicy (dz. 527/1, 527/3) – ul. Sikorskiego 6

•

Stadion Miejski w Witnicy wraz z budynkiem administracyjnym – ul. Strzelecka

5. Inne nieruchomości zabudowane
•

Budynek administracyjno-biurowy Urzędu Miasta (dz. 594/2)

•

Pałac w Dąbroszynie (dz. 206/2)

•

Regionalne Centum Ratownictwa w Witnicy (dz. 949/10)

•

budynki użytkowe przy ul. Myśliwskiej (dz. 9/4, 9/5, 9/6, 9/7)

•

budynek handlowy w Kamieniu Małym (dz. 61)

•

garaże przy ul. Ogrodowej (dz. 1298/47, 1298/48, 1298/49, 1298/59, 1298/63,
1298/76, 1298/83, 1298/84, 1298/88, 1298/90, 1298/91, 1298/100)

•

garaże w Sosnach (dz. 141/2)

•

kotłownia w Kamieniu Wielkim (dz. 122/6)

6. Budynki komunalne
•

1-go Maja 10 - 6 lokali komunalnych

•

Cmentarna 27 – 2 lokale komunalne

•

Gorzowska 16 - 4 lokale komunalne
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•

Gorzowska 26 – 4 lokale komunalne

•

Gorzowska 33 - 4 lokale komunalne

•

Gorzowska 36 – 6 lokali komunalnych

•

Gorzowska 44 - 3 lokale komunalne

•

Św. Jerzego 1 - 4 lokale komunalne

•

Św. Jerzego 2 – 8 lokali komunalnych

•

Kosynierów Mirosławskich 4 - 2 lokale komunalne

•

Konopnickiej 2 - 3 lokale komunalne

•

Konopnickiej 4 - 2 lokale komunalne

•

Konopnickiej 7 – 11 lokali komunalnych

•

Konopnickiej 9 - 3 lokale komunalne

•

Konopnickiej 11 - 2 lokale komunalne

•

Konopnickiej 14 - 3 lokale komunalne

•

Konopnickiej 15 – 6 lokali komunalnych

•

Konopnickiej 19 – 5 lokali komunalnych

•

Ks. Józefa Bielaka 28 – 1 lokal komunalny

•

Myśliwska 11 – 10 lokali komunalnych

•

Myśliwska 15 – 7 lokali komunalnych

•

Myśliwska 21 – 8 lokali komunalnych

•

Osiedle Zachodnie 1 - 2 lokale komunalne

•

Plac Wolności 4 - 4 lokale komunalne

•

Piaskowa 1 - 4 lokale komunalne

•

Rolna 2A – 1 lokal komunalny

•

Kostrzyńska 13 – 5 lokali komunalnych

•

Kostrzyńska 17 - 2 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 23 - 3 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 35 - 2 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 40 - 3 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 47 - 4 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 50 – 6 lokali komunalnych

•

Kostrzyńska 57 - 3 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 84 - 3 lokale komunalne
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•

Pocztowa 29 - 4 lokale komunalne

•

Słoneczna 7 - 3 lokale komunalne

•

Sikorskiego 15 – 1 lokal komunalny

•

Sikorskiego 37 - 4 lokale komunalne

•

Sikorskiego 48 - 4 lokale komunalne

•

Sikorskiego 63 - 4 lokale komunalne

•

Sikorskiego 64 - 3 lokale komunalne

•

Sikorskiego 78 - 4 lokale komunalne

•

Sikorskiego 90 - 3 lokale komunalne

•

Sikorskiego 41 – 15 lokali komunalnych

•

Sportowa 3 - 2 lokale komunalne

•

Strzelecka 1D – 6 lokali komunalnych

•

Strzelecka 25 - 4 lokale komunalne

•

Starzyńskiego 3 – 8 lokali komunalnych

•

Starzyńskiego 13 - 3 lokale komunalne

•

Starzyńskiego 59 - 3 lokale komunalne

•

Wojska Polskiego 3 – 6 lokali komunalnych

•

Wojska Polskiego 9 – 5 lokali komunalnych

•

Wojska Polskiego 13B - 4 lokale komunalne

•

Wojska Polskiego 22 - 4 lokale komunalne

•

Główna 38, Nowiny Wielkie - 3 lokale komunalne

•

Pyrzańska 15, Nowiny Wielkie - 2 lokale komunalne

•

Krześniczka 11 - 2 lokale komunalne

•

Świerkocin 29 – 5 lokali komunalnych

•

Kamień Mały 65 – 7 lokali komunalnych

•

Pocztowa 1, Kamień Wielki – 5 lokali komunalnych

•

Pocztowa 14, Kamień Wielki - 4

•

Sosny 6 - 2 lokale komunalne

•

Sosny 9 – 3 lokale komunalne

•

Mosina 2 – 1 lokal komunalny

•

Mosina 3 – 1 lokal komunalny

•

Mosina 62 – 1 lokal komunalny
72

•

Oksza 15 – 1 lokal komunalny

7. Budynki wspólnot komunalnych położone przy ulicy:
•

1-go Maja 3 – 2 lokale komunalne

•

1-go Maja 4 - 1 lokal komunalny

•

1-go Maja 6 – 5 lokali komunalnych

•

Gorzowska 3 – 4 lokale komunalne

•

Gorzowska 9 – 5 lokali komunalnych

•

Gorzowska 13 – 2 lokale komunalne

•

Gorzowska 14 – 8 lokale komunalne

•

Gorzowska 18 – 12 lokali komunalnych

•

Gorzowska 31 – 3 lokale komunalne

•

Gorzowska 32 – 3 lokale komunalne

•

Gorzowska 34 – 1 lokal komunalny

•

Pocztowa 1 – 4 lokale komunalne

•

Pocztowa 3 – 4 lokale komunalne

•

Pocztowa 19 – 4 lokale komunalne

•

Pocztowa 37 – 1 lokal komunalny

•

Plac Andrzeja Zabłockiego 8 – 2 lokale komunalne

•

Plac Andrzeja Zabłockiego 11 – 1 lokal komunalny

•

Końcowa 8 – 2 lokale komunalne

•

Konopnickiej 5 – 4 lokale komunalne

•

Konopnickiej 6 – 3 lokale komunalne

•

Konopnickiej 8 – 11 lokali komunalnych

•

Konopnickiej 10 – 5 lokali komunalnych

•

Rybacka 6 – 5 lokali komunalnych

•

Kostrzyńska 3 – 4 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 4 – 4 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 10 – 6 lokali komunalnych

•

Kostrzyńska 10A – 1 lokal komunalny

•

Kostrzyńska 11 – 4 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 18 – 2 lokale komunalne
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•

Kostrzyńska 20 – 5 lokali komunalnych

•

Kostrzyńska 22 – 7 lokali komunalnych

•

Kostrzyńska 24 – 3 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 28 – 1 lokal komunalny

•

Kostrzyńska 36 – 4 lokale komunalne

•

Kostrzyńska 38 – 3 lokale komunalne

•

Myśliwska 7 – 1 lokal komunalny

•

Sikorskiego 3 – 4 lokale komunalne

•

Sikorskiego 14 – 3 lokale komunalne

•

Sikorskiego 43 – 2 lokale komunalne

•

Sportowa 5 - 1 lokal komunalny

•

Wielka 2 – 4 lokale komunalne

•

Starzyńskiego 15 – 3 lokale komunalne

•

Starzyńskiego 79 – 2 lokale komunalne

•

Wiosny Ludów 21 – 1 lokal komunalny

•

Wiosny Ludów 30 – 2 lokale komunalne

•

Woj. Polskiego 13 – 4 lokale komunalne

•

Świerkocin 31 – 3 lokale komunalne

•

Nowiny Wielkie - Kolejowa 13A – 4 lokale komunalne

•

Sosny 3 – 2 lokale komunalne

•

Sosny 5 – 2 lokale komunalne

•

Sosny 7 – 5 lokali komunalnych

•

Sosny 11 – 3 lokale komunalne

•

Strzelecka 1 – 3 lokale komunalne

•

Dąbroszyn 38C – 4 lokale komunalne

Cmentarze komunalne
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 cmentarzy w miejscowościach:
•

Witnica (dz. 655)

•

Białcz (dz. 126)

•

Białczyk (dz. 689)

•

Pyrzany (dz. 310)
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•

Nowiny Wielkie (dz. 132)

•

Świerkocin (dz. 32)

•

Stare Dzieduszyce (dz. 27)

•

Mosina (dz. 112)

•

Mościce (dz. 234)

•

Kamień Mały (dz. 116)

•

Dąbroszyn (dz. 177)

W roku 2018 podjęto 63 uchwały w sprawie przedłużenia – zawarcia kolejnej umowy lub
wydzierżawienia nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym zawarto 57
umów, których przedmiotem były dzierżawy nieruchomości gminnych.

10.

REALIZACJA

STRATEGII,

PROGRAMÓW

I

INNYCH

DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
10.1. Strategia rozwoju Gminy Witnica w latach 2011-2020
I PRIORYTET:
ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY I LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
•

intensywne poszukiwanie inwestorów do Witnickiej Strefy Przemysłowej

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2018r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 2171)
został rozszerzony obszar Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o grunty
stanowiące własność Gminy Witnica. Teren ten został oznaczony w ww. rozporządzeniu, jako
Podstrefa Witnica.
II PRIORYTET:
OŚWIATA - MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY
$PORTOWEJ
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•

modernizacja bazy oświatowej (tu m. in.: termomodernizacja budynków, ekologiczne źródła
ciepła i energii, hot- spoty...)

Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2
W ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 mieszczącej się w Witnicy przy ulicy
Wiosny Ludów zostały ocieplone ściany, strop, wymieniono stolarkę okienną na nową. Dzięki
tym pracom w szkole będzie cieplej, zmniejszą się koszty ogrzewania i utrzymania budynku.
Inwestycja pochłonęła 938.076,37 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020.
Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy
Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji
fotowoltaicznej

na

budynku

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

w

Witnicy

zostało

przeprowadzone na podstawie zawartej umowy z firmą EkoEnergia Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach, reprezentowana przez członka zarządu Daniela Dziedzic. Zadanie jest częścią
projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, tj.
budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witnicy”
współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość zadania 103.320,00 zł.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy
ulicy Plac Wolności 7 w Witnicy
Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość
zadania 1.162.789,52 zł, dofinansowanie wynosi 988.371,09 zł. W roku 2018 wydatkowano
kwotę 1.500,00 zł
Rozbudowa zaplecza sportowego
W 2018 roku zakończono realizację zadania pn. „Remont budynku zaplecza socjalnosanitarnego na stadionie w Witnicy”. Całkowita wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego
wynosiła 679 499,88 zł, z czego Gmina Witnica pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
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i Turystyki w wysokości 335 900,00 zł. Uzyskany efekt rzeczowy zadania to modernizacja szatni
oraz sanitariatów, zmiana elewacji oraz dachu, wymiana okien oraz instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i systemu grzewczego.
Budowa orlika lekkoatletycznego
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym z zakresu rozbudowy zaplecza sportowego, realizowanym
w 2018 roku jest budowa orlika lekkoatletycznego. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2018.
Przewidywany termin zakończenia budowy to maj 2019 roku. Gmina Witnica pozyskała
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 709 300,00 zł. Całkowity koszt
inwestycji to 1 679 391,63 zł.
III PRIORYTET:
GOSPODARKA KOMUNALNA
•

rozbudowa i modernizacja sieci wod- kan

Zadania realizowane przez Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Witnicy
- Budowa sieci wodociągowej w m. Białczyk, L=500m, Φ 90PE, koszt: 146 000 zł netto,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Białcz, ul. Leśna, L=102m, Φ 90PE, koszt: 29 000 zł netto,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbroszyn, L=58 m, Φ 90PE, koszt: 18 600,00 zł netto,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Białcz, ul. Gorzowska (Park, Boisko) L=64 m, Φ 63PE,
koszt: 15 400 zł netto
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witnica, ul. Kasztanowa , L=98m, Φ 90PE, koszt: 24 800
zł netto
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny Wielkie, ul. Leśna L=215m, Φ 200 PVC , koszt:
78 000 zł netto,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Witnica, ul. Kasztanowa, L=23 m, Φ 200PVC, koszt:
5 900 zł netto.

•

drogi, chodniki i parkingi w mieście i we wsiach

Ulica Kościuszki w Witnicy
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Inwestycja warta jest 1.993.843,03 złotych. Powstał w sumie prawie kilometr nowej ulicy.
Na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Droga Polna jest to ciąg pieszo – jezdny, a od Drogi Polnej
do ul. Leśnej to pełna ulica z chodnikami. Ul. Kościuszki powstała w technologii tzw. dróg
holenderskich. Droga ma 5 metrów szerokości, a chodniki przy niej – 1,2 metra szerokości.
Na wszystkich skrzyżowaniach (z ul. Droga Polna, Sosnową, Repatriantów, Dębową,
Kasztanową, Końcową i Wysockiego) powstały mini – ronda, aby skrzyżowania były
bezkolizyjne, a ruch na nich płynny. Wybudowane zostały też progi zwalniające – 6 szt. Jest
to typowa droga osiedlowa z dopuszczalną prędkością 30 km/h. Obok drogi powstały zatoki
dla parkujących pojazdów, ławeczki, śmietniki i stojaki na rowery. Pobocza zostały obsiane
trawą i obsadzone klonami i irgami. Wybudowane zostały też zjazdy z drogi na inne ulice.
Modernizacja ulicy Ogrodowej w Witnicy
Zmodernizowany został odcinek - 500 metrów ulicy Ogrodowej, od ul. Słonecznej aż do końca
prostego odcinka. Wykonawca zdarł wierzchnią warstwę asfaltu, uzupełnił ubytki podbudowy i
położył warstwę wyrównawczą. Następnie ułożono nową nawierzchnię asfaltową. Poprawiono
też zjazdy do posesji, a w miejscach, gdzie były nieutwardzone, ułożono zjazdy

z polbruku.

Asfaltem wylane też zostały miejsca parkingowe przy ulicy. Inwestycja jest warta 535.000,00.
zł. W drugim etapie gmina planuje wyremontować wewnętrzne odcinki ul. Ogrodowej
pomiędzy blokami, koło boiska i obok garaży. Całość inwestycji jest sfinansowana z własnych
środków budżetowych.
Ulica Kościelna w Białczu
W trzech etapach wybudowane zostało prawie 400 metrów ul. Kościelnej w Białczu.
W pierwszym etapie budowy ul. Kościelnej w 2017 r. powstało 150 metrów drogi z odnogą
w stronę kościoła. W drugim etapie zbudowany został odcinek o podobnej długości, będący
przedłużeniem ulicy w głąb wsi. Z wygospodarowanych rezerw udało się też w 2018 r.
wybudować kolejne 80 metrów w III etapie inwestycji. Droga powstała z polbruku
w tzw. technologii holenderskiej. Inwestycje drogowe w Białczu warte są około 500 tys. zł.
Drogi, parkingi w miejscowości Sosny
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Remont dotyczył dróg gminnych przy blokach wielorodzinnych w Sosnach. Wykonawca wylał
asfalt na zniszczone, betonowe drogi. Wyasfaltowano 182 metry drogi i parkingi. Na jezdniach
ułożono 530 m.kw. nawierzchni bitumicznej, a na parkingach 220 m2, czyli łącznie w Sosnach
wyasfaltowano 750 m2. dróg. Inwestycja warta jest 75 tys. złotych. Całość inwestycji była
sfinansowana z własnych środków budżetowych.
Chodnik przy ulicy Sikorskiego w Witnicy
Miejskie Zakłady Komunalne wykonały remont chodnika przy ul. Sikorskiego, od wjazdu
na parking przy Żółtym Pałacyku do ul. Moniuszki. Zostały zdjęte stare, połamane płyty
chodnikowe, wykonano solidną podbudowę i ułożono chodnik z polbruku. Kostka jest
wzmocniona i okolona krawężnikiem najazdowym, tak aby mogły tam parkować samochody.
Nowy chodnik ma w sumie 264 m.kw. Inwestycja warta jest 56 tys. zł. Całość inwestycji była
sfinansowana z własnych środków budżetowych.
Budowa ul. Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesołej w Witnicy
Budowa ul. Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesołej w Witnicy etap I – ul. Starzyńskiego
km 0+506,30- 0+586,30 na odcinku ok. 80 m. Inwestycja rozpoczęła się w 2018r. a zakończy się
w czerwcu bieżącego roku. Koszt inwestycji I etapu budowy ul. Starzyńskiego wyniesie
148.075,22 zł. Całość inwestycji będzie sfinansowana z własnych środków budżetowych.

Przebudowa ul. Różanej w Białczu etap I
Przebudowa drogi gminnej nr 006724F- ul. Różana w Białczu – Etap I. Inwestycja rozpoczęła się
w 2018 roku i miała zakończyć do dnia 21.12.2018r. Jednak ze względu na złe warunki
atmosferyczne termin zakończenia inwestycji został przesunięty na rok 2019. Całość inwestycji
jest sfinansowana z własnych środków budżetowych.
Budowa oświetlenia na odcinku Sosny- Stare Dzieduszyce
Gmina Witnica wspólnie z Powiatem Gorzowskim wykonała budowę oświetlenia na odcinku
drogi powiatowej nr 1410F Sosny – Stare Dzieduszyce. Zamontowano 20 lamp na odcinku około
500 metrów pomiędzy Sosnami, a Starymi Dzieduszycami wzdłuż chodnika łączącego obie
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miejscowości. Dzięki temu mieszkańcy obu sołectw będą mogli bezpieczniej przemieszczać się
pomiędzy swoimi miejscowościami.
Budowa chodnika w miejscowości Mosina
Inwestycja realizowana przez Powiat Gorzowski i współfinansowana przez Gminę Witnica.
W ramach pomocy finansowej w roku 2018 zostały przekazane środki w kwocie 6.027,00 zł.
Został zbudowany chodnik na niemal całej długości sołectwa Mosina.
Budowa pochłonęła około 870 tys. zł. Powstało 1060 metrów bieżących chodnika z polbruku
o szerokości od 1,5 do 2,5 metra. Wykonawca wyprofilował także zjazdy do poszczególnych
posesji. Całość prac Gmina Witnica będzie współfinansowała w 50%.
Chodnik w miejscowości Dąbroszyn
Wiosną 2018 roku ruszył drugi etap budowy chodnika w Dąbroszynie. Chodnik ma szerokość
1,5 metra i obniżenia przy zjazdach do posesji. Obecnie chodnik rozciąga się od wjazdu
do szkoły, wzdłuż pałacu i kościoła aż do przejazdu kolejowego. Całość prac wykonała gminna
brygada remontowa.
Chodnik w miejscowości Nowiny Wielkie
Wykonano chodnik łączący przystanek dowozów szkolnych z wejściem do szkoły podstawowej
w Nowinach Wielkich. Gmina wykonała inwestycję własnymi siłami z zakupionej wcześniej
kostki brukowej.
Budowa chodnika w miejscowości Kamień Mały- Kamień Wielki
Gmina Witnica wspólnie z Powiatem Gorzowskim rozpoczęła budowę chodnika łączącego
Kamień Mały z Kamieniem Wielkim wzdłuż drogi powiatowej 1386F. Inwestycja warta jest około
400 tys. zł i zostanie sfinansowana przez gminę i powiat po połowie . Ma na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców.
Budowa ulicy Wiejskiej i Głównej w Nowinach Wielkich
Wybudowane zostały 833 metry ulicy Wiejskiej z łączną powierzchnia dróg i zjazdów blisko
4 tys. m2 oraz 1,2 tys. m2 chodników. Natomiast na ulicy Głównej ułożono 242 metry jezdni
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o łącznej powierzchni dróg i zjazdów 1,1 tys. m2 i 681m2 chodnika. Ulice i chodniki zostały
wykonane z polbruku.
Utwardzenie ciągu komunikacyjnego
Gmina Witnica wspólnie z lokalnym przedsiębiorcą wybudowała 200 metrów utwardzonych
ciągów komunikacyjnych przed budynkami w których znajdują się Dom Senior - Wigor,
Środowiskowy Dom Samopomocy a także sala weselna „Parkowa”.
IV PRIORYTET:
TURYSTYKA
•

kompleksowe zagospodarowanie terenów nad stawem miejskim, ze szczególnym

uwzględnieniem Parku Drogowskazów
Pumptrack i skatepark
Przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 za kwotę 194 124,75 zł zrealizowany został projekt pn. Aktywni
każdego dnia – budowa toru pumptrack i skateparku w Witnicy. Nowoczesny skateparki służący
ekstremalnej jeździe na deskorolce, hulajnodze, BMX czy wyczynowej jeździe na rolkach składa
się z 6 elementów zlokalizowanych na powierzchni około 10,0m x 20,0m. natomiast tor
pumptrack o kształcie falistym służący do jazdy oraz profesjonalnych treningów przede
wszystkim na rowerze, ale także na rolkach, hulajnodze czy deskorolce ma długość 37mb.
Zbudowany jest z sklejki laminowanej wodoodpornej i kompozytu.
Boisko do gry w baseball
Za kwotę116 117,07 ze środków własnych Gminy powstał wyjątkowy w skali regionu obiekt
boiska do gry w baseball. Obiekt ma kształt wycinka koła

o promieniu 90 stopni i dzieli się na

dwa pola – zewnętrzne (outfield) i wewnętrzne (infield). Na boisku, zgodnie z regułami tej
dyscypliny sportu, są też zbudowane cztery bazy i tzw. górka miotacza. Granicę boiska za bazą
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domową ogrodzono wysokim płotem, żeby piłki nie wlatywały do stawu, a na drugim końcu
boiska ustawiono dwie latarnie, żeby można było grać również po zmroku.
Plac zabaw
Za kwotę ponad 130 000 zł przy udziale środków własnych Gmina stworzyła atrakcyjną
przestrzeń placu zabaw. Przeniesiono i odnowiono wcześniej zakupione urządzenia oraz
zamontowano nowoczesny, cieszący się zainteresowaniem wszystkich dzieci zestaw zabawowy:
statek Magellana.
Miasteczko rowerowe
Na niewykorzystywanym od wielu lat asfaltowym placu za kopcem Koziołka Matołka powstało
miasteczko rowerowe. Zgodnie z projektem został namalowany układ linii i zamontowane
specjalistyczne znaki drogowe. Całość zadania wyniosła kwotę 5 535,00 zł.
Boisko do tenisa - W roku 2018 na terenie Parku Drogowskazów zmodernizowano boisko
do tenisa ziemnego oraz miejsce do gry w koszykówkę uliczną.
V PRIORYTET:
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
•

żłobek

Gmina Witnica w 2017 roku pozyskała dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
na budowę żłobka, w kwocie 511 840,00 zł. Dnia 1 grudnia 2017 roku, na podstawie Uchwały
Nr LVII/334/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 roku w sprawie
utworzenia Żłobka „Radosny Maluszek: w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Witnica oraz nadania mu statutu, rozpoczęta została statutowa działalność „Żłobka”.
Dyrektorem placówki jest pani Tamara Rupniak. Siedziba żłobka znajduje się w Witnicy przy
ulicy Wiosny Ludów 4.
Celem żłobka jest wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w wychowywaniu i opiece nad
dzieckiem oraz dbania o jego prawidłowy rozwój umysłowo – fizyczny. W 2018 roku Gmina
Witnica pozyskała dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 2 „MALUCH +” 2018 na realizację
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zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
w kwocie 90 600,00 zł. Żłobek zapewnia funkcjonowanie 50 miejsc opieki. W 2018 roku Żłobek
zapewnił opiekę dla 49 dzieci.
Do podstawowym zadań żłobka należy m.in. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
poprzez zapewnienie pielęgnacji i bezpieczeństwa oraz gwarantowanie warunków zbliżonych
do domowych, przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu poprzez umożliwienie zdobycia
podstawowych nawyków higienicznych oraz współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi
mające na celu wspieranie ich w opiece i wychowywaniu dzieci.

•

pozyskiwanie gruntów na cele budowy infrastruktury społecznej

W 2018r. doszło do zamiany działek 674/8 położonej w Witnicy (będąca własnością Gminy
Witnica) oraz działki o numerze ewidencyjnym 26/1 położonej w Nowych Dzieduszycach
(będąca własnością osoby prywatnej). Przejęto działkę 26/1.
Gmina przejęła decyzją komunalizacyjną Wojewody Lubuskiego działki drogowe o numerach
ewidencyjnych:
- Działka nr 56/3 poł. w Mościczkach o pow. 0.0400 ha
- Działka nr 388/10 poł. w Mościcach o pow. 1.8800 ha
- Działka nr 112/3 poł. w Kłopotowie o pow. 0.4400 ha
- Działka nr 113/1 poł. w Kłopotowie o pow. 6,4500 ha
- Działka nr 333/1 poł. w Kamieniu Wielkim o pow. 0.2800 ha
- Działka nr 388/9 poł. w Mościcach o pow. 0.0300 ha
- Działka nr 95/2 poł. w Nowych Dzieduszycach o pow. 0.1434 ha
- Działka nr 104 poł. w Nowych Dzieduszycach o pow. 0.4300 ha
- Działka nr 210 poł. w Nowych Dzieduszycach o pow. 0.0700 ha
- Działka nr 82 poł. w Okszy o pow. 0.8500 ha
- Działka nr 83 poł. w Okszy o pow. 2.4100 ha
- Działka nr 1349 poł. w Witnicy o pow. 0.1430 ha
- Działka nr 1351 poł. w Witnicy o pow. 0.1536 ha
VI PRIORYTET:
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ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
•

poprawa stanu melioracji

Ponad 15 kilometrów rowów melioracyjnych odmuliła spółka wodna ,,Dolina Warty” przy
wsparciu Urzędu Miasta i Gminy. Udrożnione są rowy w Witnicy, Białczu i Białczyku, a później
prace przeniosły się do Mościczek. Spółka Wodna ,,Dolina Warty”, którą tworzą rolnicy z terenu
naszej gminy, odmula przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy rowy melioracyjne.
Na przedwiośniu koparka bagrowała rów przebiegający w bliskim sąsiedztwie ul. Ogrodowej,
idącym za garażami w stronę drogi Witnica – Białczyk. Zmeliorowano też dalsze odcinki rowów
na pograniczu Witnicy i Białczyka oraz na terenie Białczyka i Pyrzan. Później prace przeniosły się
w rejon Białcza (obecnie udrażniane są rowy w Mościczkach). Prace melioracyjne w obrębie
miasta pomogą odwodnić tereny leżące przy ul. Ogrodowej. Odmulenie rowów poprawi też
meliorację terenów inwestycyjnych Witnickiej Strefy Przemysłowej. Natomiast prace
melioracyjne w sołectwach przyległych do Witnicy poprawią gospodarkę wodną na polach
gospodarzy z Mościczek, Białcza i Białczyka, którym grunty rolne nie będą już podsiąkać przy
wysokim stanie wód gruntowych.
VII PRIORYTET:
MIESZKALNICTWO
•

budowa mieszkań komunalnych i socjalnych

W ramach rozwoju działu mieszkalnictwo Gmina Witnica przystąpiła do programu rządowego
Mieszkanie PLUS. Finansowanie inwestycji odbywa się będzie z wykorzystaniem funduszy
Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2018 roku działania obejmowały prace związane
z przygotowaniem dokumentacji zadania oraz wyodrębnieniem działek pod inwestycję.
VIII PRIORYTET:
OCHRONA ŚRODOWISKA
•

wspieranie ekologicznych form pozyskiwania źródeł energii

Wymiana źródeł ciepła
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W ramach realizacji zadań związanych z ochroną środowiska Rada Miejska w Witnicy uchwaliła
Uchwałę Nr LXIV/393/2018 z dnia 29.03.2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła. Budżet na zadanie wyniósł 107.462,00 zł.
Dotacja udzielana była na inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła – koszt zakupu
i montażu nowego źródła ciepła (piec, pompa ciepła) oraz koszt zakupu i montażu armatury
niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania (rury, zawory, pompy, izolacje
rurociągów, grzejniki, system odprowadzenia spalin itp.

•

zagospodarowanie ścieków i odpadów

Usuwanie azbestu
Realizacja zadania opierała się o przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy z dnia
4 października 2012 r. zasady udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację
materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica.
•

modernizacja źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej.

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły
przy ulicy Plac Wolności 7 w Witnicy
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Miasta i Gminy
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy

•

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, które nie zostaną objęte

kanalizacją

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Realizacja zadania opierała się o przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada
2011 r. zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Witnica. Budżet na realizację zadania w 2018 roku wynosi 10.000,00 zł. Z tej
kwoty wykorzystano 8.000,00 zł. Dotacja celowa była wypłacana jednorazowo i wynosiła
do 50% kosztów budowy wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak
niż 2.000,00 zł.
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IX PRIORYTET:
BEZPIECZEŃSTWO
•

poprawa rozwiązań komunikacyjnych

Bezpieczne przejścia dla pieszych
Wykonano przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Gorzowskiej i M. Konopnickiej. Nowo
powstałe przejście dla pieszych zostało wyniesione ponad poziom jezdni, aby wyhamować
prędkość przejeżdżających tą ulicą samochodów. Wykonano również przejście dla pieszych
i azyl na skrzyżowaniu ulic Gorzowskiej, Wojska Polskiego i Wielkiej. Całkowity koszt
powyższych inwestycji wyniósł 82041,00 zł.
Ponadto wykonaliśmy bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1
w Witnicy. Przejście zostało wyniesione ponad poziom jezdni, co wymusi na kierowcach
wolniejszą i bezpieczniejsza jazdę. Oprócz tego powstał kawałek chodnika od przejścia wzdłuż
parkingu naprzeciwko szkoły do domów znajdujących się na tyłach kościoła, a także barierka
odgradzająca szkołę od jezdni. Wartość inwestycji wyniosła 53 800,00 zł.
Odblaskowe znaki drogowe
Gmina Witnica w 2018 roku zakupiła 30 sztuk znaków drogowych tzw. agatek, które zostały
zamontowane na słupkach ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze fluo
z odblaskowym paskiem w celu zwiększenia ich widoczności. Stanęły one przy przejściach dla
pieszych znajdujących się w sąsiedztwie szkół na terenie miasta Witnicy oraz w miejscach
najbardziej uczęszczanych przez dzieci (przejścia w stronę drogi dzieci do szkół). Koszt zakupu
znaków, słupków i obejm wyniósł 15 771,60 zł netto.
X PRIORYTET: KULTURA
•

promocja poprzez kulturę

W 2018 roku Miejski Dom Kultury zorganizował oraz był partnerem przy współorganizacji
następujących imprez:
•

FERIE GMINNE

•

Święto Św. Patryka
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•

BABSKI WIECZÓR

•

Koncert „Sobota”

•

Pierwszy Militarny Piknik Majowy

•

Dzień Dziecka

•

Spotkania na Starym Trakcie

•

Spartakiada Międzysołecka

•

Dożynki Gminne

•

Mikołajki

•

Sylwester 2018/2019.

XI PRIORYTET:
SPORT I REKREACJA
•

modernizacja istniejących obiektów

Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Witnicy
Modernizacja zaplecza stadionu obejmowała gruntowną przebudowę dwóch głównych szatni
z prysznicami i WC, pozostałych szatni z łazienką wspólną na korytarzu, łazienką na parterze
dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, a także szatni na parterze dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych. Ponadto remont obejmie także elewację budynków i dach. Przewidziano
elewację z ociepleniem, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, wymianę
systemu rynnowego, blacharki i pokrycie papą, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, modernizację systemu grzewczego, remonty łazienek wraz z przystosowaniem dla
osób niepełnosprawnych, a także wykonanie prac remontowych tj. szpachlowanie, tynkowanie,
malowanie, wymiana podłóg, schodów, wentylacji. Wewnątrz budynku stanął nowoczesny
sprzęt siłowni, a przed budynkiem – stojak na rowery. Inwestycja warta jest 679 499,88 zł.
Połowę kosztów remontu pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400m- treningowy
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Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostały przyznane Gminie Witnica pieniądze na budowę
Lekkoatletycznego Orlika.

Pod tym hasłem kryje się budowa profesjonalnej bazy

lekkoatletycznej o nawierzchni tartanowej. W ramach zadania powstanie:
– bieżnia okrężna czterotorowa o nawierzchni sztucznej o długości 400 metrów,
– bieżnia prosta czterotorowa o nawierzchni sztucznej o długości 100 metrów jako przedłużenie
prostego odcinka bieżni okrężnej (z nabiegami łącznie długość 120 metrów),
– skocznia do skoku wzwyż o nawierzchni sztucznej, zlokalizowana w zakolu bieżni,
– skocznia do skoku w dal oraz do trójskoku o nawierzchni sztucznej, zlokalizowana w zakolu
bieżni,
– rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej, zlokalizowana w zakolu bieżni,
– wyposażenie lekkoatletyczne w postaci sprzętu lekkoatletycznego.

•

wspieranie działań mających na celu zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców

gminy
Otwarta Strefa Aktywności w Dąbroszynie. Na urządzenia warte 50 tys. zł pozyskaliśmy dotację z
Ministerstwa Sportu.
Przy boisku w Dąbroszynie stanęły urządzenia fit-parku. Ustawiono je w ramach Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Pieniądze na budowę siłowni pod chmurką Gmina Witnica
zdobyła z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Otwarta Strefa Aktywności to ogólnodostępne
plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład którego weszły urządzenia siłowni
zewnętrznej oraz strefa relaksu i gier i zagospodarowanie zieleni. W Dąbroszynie stanął m.in.
orbitrek, wioślarz, rower, wyciskacz, surfer i inne urządzenia, a w strefie relaksu jest ustawiony
stół do gry w szachy oraz ławki i kosze na śmieci. OSA ma sprzyjać integracji społecznej i jest
skierowana do różnych grup wiekowych. Całość kosztowała 50 tys. zł.
Budowa siłowni zewnętrznej w Nowinach Wielkich
Zainstalowano urządzenia podwójne: twister + surfer, rower + wioślarz oraz urządzenie
pojedyncze: biegacz.
XII PRIORYTET:
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OPIEKA ZDROWOTNA
•

stwarzanie warunków dla poprawy ochrony zdrowia

Remont pomieszczeń – Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Poradni K oraz Poradni Ortopedycznej w
budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Piaskowej 4 w Witnicy
Roboty budowlane na Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej i Poradni K oraz Poradni Ortopedycznej
w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Piaskowej 4 w Witnicy zostały wykonane na podstawie
zawartej umowy z firmą Dach-Tex Budownictwo Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Wykonane zostały
roboty o wartości 78.864,64 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wyniósł 3.690,00 zł.
XIII PRIORYTET: KOMUNIKACJA
•

zwiększenie dostępności połączeń komunikacyjnych

Na terenie Gminy Witnica funkcjonuje komunikacja gminna umożliwiająca mieszkańcom gminy
przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami na jej terenie. Obsługuje ona również dowozy
uczniów do szkół na terenie Gminy Witnica. W grudniu 2017 roku, w wyniku przetargu, została
wyłoniona firma Argos świadcząca usługi transportowe, z którą została podpisana umowa
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. W ramach tej umowy, realizowane są dowozy
szkolne, które opiewają na kwotę 459.000 zł brutto.
Funkcjonuje 7 linii autobusowych:
1) Linia nr 14 kursuje na trasie: Witnica – Białczyk - Witnica – Mosina – Witnica.
2) Linia 15 kursuje na trasie: Witnica – Pyrzany – Świerkocin – Witnica – Białcz – Witnica –
Białczyk – Pyrzany – Nowiny Wielkie – Witnica – Sosny – Stare Dzieduszyce - Nowe
Dzieduszyce – Witnica.
3) Linia nr 16 kursuje na trasie: Witnica – Mościczki – Mościce – Kamień Wielki – Kamień
Mały – Dąbroszyn – Witnica – Kamień Wielki – Witnica. Linia komunikacyjna
4) Linia nr 17 kursuje na trasie: Witnica – Świerkocin – Nowiny Wielkie – Witnica – Białcz –
Witnica – Pyrzany – Białczyk Witnica.
5) Linia nr 18 kursuje na trasie: Witnica – Kamień Wielki – Mościce – Mościczki – Witnica –
Sosny – Nowe Dzieduszyce – Stare Dzieduszyce – Witnica – Mościczki – Kamień Mały –
Krześniczka – Dąbroszyn – Witnica.
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6) Linia nr 19 kursuje na trasie: Witnica – Kłopotowo – Oksza – Boguszyniec – Nowiny Wielkie
– Witnica.
7) Linia nr 20 kursuje na trasie: Witnica – Mościczki – Kamień mały – Krześniczka – Dąbroszyn
– Kamień Wielki – Mościce – Witnica – Białcz – Sosny – Stare Dzieduszyce – Nowe
Dzieduszyce – Witnica.
Połączenie komunikacyjne na trasie Sosny- Gorzów Wlkp.
W dniu 03.09.2018 r. Gmina Witnica zawarła porozumienie z prezydentem Miasta Gorzowa
Wlkp. w sprawie publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób
autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzieduszyce do miasta Gorzowów Wlkp. i z powrotem.
Na podstawie w/w porozumienia Gmina Witnica uczestniczy w kosztach realizacji tego zadania
w ten sposób, że przekazuje dotacje celową do 1 wozokilometra wykonanego na jej terenie.
W 2018 roku Gmina Witnica przeznaczyła na ten cel kwotę 9 764,78 zł netto.
XIV PRIORYTET: REWITALIZACJA
•

rewitalizacja terenu wokół dworca PKP i dworca PKS (tworzenie zintegrowanej komunikacji)

We współpracy z PKP S.A. Gmina Witnica podjęła kroki do Przebudowy dworca kolejowego
Witnica. W roku 2018 trwały prace projektowe nad przebudową oraz zmianą sposobu
użytkowania pomieszczeń dotychczasowego obiektu. Docelowo przewiduje się przeznaczenie
części pomieszczeń na lokale dla Klubu Abstynenta z Witnicy, strefy fitness z zapleczem
szatniowym i strefą relaksu oraz poddasza na cele Sali konferencyjnej z zapleczem. Realizację
prac budowlanych przewiduje się w roku 2020.
XV PRIORYTET: WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI KRAJOWYMI

I ZAGRANICZNYMI

W 2018 r. Gmina pogłębiała i rozwijała współpracę partnerską z partnerami zagranicznymi.
Realizowano międzynarodowy projekt ,,Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie
Marchijsko-Odrzańskim i w Województwie Lubuskim'' przy współudziale Szkoły Ratownictwa
Medycznego (Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH) z Bad Freienwalde
oraz Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
Wdrażano też wspólnie z Zamkiem Trebnitz projekt transgraniczny ,,Bezgraniczny trójdźwięk”,
którego celem jest rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury.
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Rozwijano również współpracę z holenderską gminą Druten, co zaowocowało wizytą delegacji
Gminy podczas pożegnania odchodzącego burmistrza Luciena van Riswijka, udziałem
Burmistrza w pogrzebie Sjaaka Koppersa, byłego prezesa Fundacji Partnerstwa Witnica –
Druten, a także wizytą dwóch zespołów holenderskich – Free Style Herrie Kapel i Steelband of
the Steemasters w Witnicy i ich bezpłatnymi koncertami dla mieszkańców.
Rozwijano też współpracę z partnerską Gminą Maruszkino, efektem czego była wizyta z misją
promocyjno – gospodarczą w Moskwie delegacji władz naszej Gminy.
Gmina Witnica współpracowała też w 2018 r. z sąsiednimi gminami w sferze gospodarki
odpadami w ramach działalności w Celowym Związku Gmin CZG-12, z gminami powiatu
gorzowskiego w sferze realizacji zadań powiatowych oraz z Miastem Gorzów w sferze realizacji
zadań komunikacyjnych a także przy finalizacji projektu unijnego ,,Bezgraniczny trójdźwięk”.

10.2. Wieloletni

program

współpracy

Gminy

Witnica

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2015-2019 a także Program współpracy Gminy Witnica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Współpracę Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi reguluje:
1. Uchwała nr LXIII/348/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
lata 2015-2019. Celem „Wieloletniego Programu” jest przede wszystkim budowanie
partnerstwa pomiędzy Gminą Witnica, a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Powyższy cel został
zrealizowany w 2018 poprzez:
−

zapewnienie udziału organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych;

−

wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;

−

rozwijanie zakresu świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich jakości;

−

tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych.

91

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, pozwoliła na zrealizowanie
celów szczegółowych „Programu” w 2018. Należą do nich:
−

poprawa jakości i bezpieczeństwa życia w Gminie poprzez odpowiednie
zaspokojenie potrzeb mieszkańców;

−

zwiększenie aktywności fizycznej i pro sportowej mieszkańców;

−

wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży;

−

wspieranie twórczości kulturalnej, w szczególności amatorskiej;

−

pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, w szczególności w sferze lokalnej;

−

promocja gminy na jej terenie, w Polsce i za granicą;

−

rozwój turystyki na terenie gminy;

−

integracja społeczna mieszkańców Gminy;

−

wsparcie dla rodzin biednych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo;

−

promocja zdrowego stylu życia;

−

aktywizacja osób starszych.

2. Uchwała nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnicy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Cele
główne oraz szczegółowe opisane w „Rocznym Programie” są odwzorowane na celach
zawartych w „Wieloletnim Programie”.

Gmina co roku ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych oraz zadań z zakresu sportu.
W 2018 roku dotacje przyznawane były także w trybie pozakonkursowym (tzw. „Małe granty”).
Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku, przedstawia poniższa tabela
(dotacje przyznawane w otwartych konkursach ofert oraz „Małe granty”):
Lp.

Nazwa organizacji

1. Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy
2.

Kwota
przyznanej
dotacji
11 000,00 zł

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec
Gorzów Wlkp. ZHP

3. Klub Abstynenta DROMADER

7 800,00 zł
8 000,00 zł
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4. Klub Sportowy „Zew” Dąbroszyn

5 200,00 zł

5. Klub Sportowy Nowiny Wielkie

14 750,00 zł

6. Klub Sportowy Spartan Sosny

13 000,00 zł

7. Klub Sportowy Białcz

3 980,00 zł

8. Liga Obrony Kraju

9 900,00 zł

9. Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica

148 000,00 zł

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Mościcach

5 000,00 zł

11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy

3 500,00 zł

12. Polski Związek Wędkarski

4 000,00 zł

13. Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki

2 500,00 zł

14. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyc i Sosen

10 100,00 zł

15. Stowarzyszenie Krąg Przyjaciół Druh

2 000,00 zł

16. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Aikido Renshu w

3 400,00 zł

17. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich

6 700,00 zł

18. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR

9 950,00 zł

19. Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”

4 000,00 zł

20. Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie
21. Uczniowski Klub Sportowy Tęcza

42 000,00 zł
3 500,00 zł

22. Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin

14 380,00 zł

23. Witnicka Szkółka Piłkarska ABRA

13 300,00 zł

24. Witnickie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe

1 500,00 zł

25. Związek Strzelecki Strzelec JS4044

5 900,00 zł

26. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

1 600,00 zł

10.3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Witnica na lata
2016- 2021
Najistotniejszym dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym kierunki działań
w zakresie udzielania pomocy oraz organizacji usług społecznych dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
93

Witnica na lata 2016- 2021, przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016
r., nr XXXIV/204/2016 oraz komplementarne z nią następujące akty prawa miejscowego:
1. Uchwała nr LIX/354/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2. Uchwała nr LVI/302/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
3. Uchwała nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018;
4. Uchwała nr LIV/292/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2019;
5. Uchwała nr XLV/236/2013 Racy Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie
polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy
Witnica.

I. Charakterystyka beneficjentów pomocy społecznej
Wśród osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej dominują bezrobotni,
niepełnosprawni oraz osoby bez dochodu lub z dochodem niewystarczającym do zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy
społecznej liczony jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy z powodu
bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem jest najniższy od 5 lat
i wyniósł 68% w roku 2018. Pomoc została udzielona łącznie 461 rodzinom, w których
znajdowały się 692 osoby. Ze względu na wiek największą grupę beneficjentów stanowią osoby
w wieku produkcyjnym. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej plasuje
się w średniej dla województwa lubuskiego. Niemal połowę osób otrzymujących świadczenia
stanowią osoby korzystające ze świadczeń niepieniężnych (poradnictwo, usługi społeczne,
schronienie), co należy uznać za zjawisko korzystne.
II. Wsparcie finansowe osób i rodzin
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Mieszkańcy Gminy Witnica znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej korzystali z tej formy
pomocy, finansowanej zarówno ze środków własnych gminy, jak i z dotacji pochodzącej
z budżetu państwa. Przyznanie pomocy każdorazowo poprzedzone było postępowaniem
administracyjnym zgodnym z właściwymi założeniami ustawowymi. Pomoc w formie
finansowej kierowana była do każdej z grup społecznych, do osób w różnym wielu, z różnymi
dysfunkcjami oraz znajdującymi się w różnej sytuacji rodzinnej. W zależności od przyczyn
niezaspakajania potrzeb życiowych (np. wiek, niepełnosprawność, wielodzietność, stan
zdrowia) osoby zgłaszające się po pomoc nabywały uprawnienie do wsparcia finansowego
z różnych systemów. Wśród nich należy wymienić:
- świadczenia rodzinne,
- pomoc społeczną,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki energetyczne,
- stypendia szkolne,
- programy rządowe.
III. Usługi społeczne
Wsparcie finansowe jest jedną z wielu form pomocy rodzinie, bądź jednostce, zmierzającej
do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych w sytuacji, gdy ta rodzina (osoba) nie jest
w stanie samodzielnie tego dokonać. Nie mniej istotna jest jednak pomoc w postaci usług
społecznych, czyli pozafinansowych form wsparcia.
IV. Inne zadania
Rozbudowaną i niezwykle istotną gałęzią usług społecznych są formy kierowane do seniorów
i osób niepełnosprawnych. Zjawisko starzenia się społeczeństwa jest jednym z podstawowych
problemów społecznych współczesnych czasów. Polska należy do krajów, w których występuje
wzrost długości życia, natomiast wskaźnik urodzeń pozostaje na niskim poziomie. Problem ten
jest widoczny także w Gminie Witnica. Wraz ze wzrostem liczby osób starszych zwiększać się
będzie liczba osób niepełnosprawnych oraz chorych. Liczba osób dotkniętych takimi
problemami będzie miała wpływ na funkcjonowanie gminy, ponieważ istotne jest sprawowanie
opieki nad tymi osobami przez młodsze pokolenia. Zapewnienie opieki seniorom, osobom
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schorowanym i niepełnosprawnym jest ich fundamentalnym prawem i jednocześnie
obowiązkiem społeczeństwa. Istotne staje się podjęcie działań gwarantujących osobom
starszym należyte miejsce w społeczeństwie, sprawowanie właściwej opieki, możliwość
zaspokajania potrzeb i poprawę jakości życia. Zabezpieczenie społeczne tych osób obejmuje
pomoc instytucjonalną (DPS w Kamieniu Wielkim oraz inne domy pomocy społecznej; Dzienny
Dom Pobytu Senior- Wigor w Witnicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy, klub
seniora) oraz indywidualną (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze).
DPS w Kamieniu Wielkim posiada 103 miejsca przystosowane dla niepełnosprawnych
mieszkanek. Organem prowadzącym jest Powiat Gorzowski.
Dzienny Dom Pobytu Senior - Wigor w Witnicy
Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia.
Uczestnikami zajęć są seniorzy z terenu miasta i gminy Witnica. Dzienny Dom przeznaczony jest
dla 30 uczestników jednak z usług domu w 2018r. skorzystało 38 osób. Placówka realizuje usługi
socjalne, edukacyjne, kulturalno - oświatowe, sportowo - rekreacyjne, aktywizujące społecznie,
terapeutyczne.
Środowiskowy Dom Samopomocy
Jest ogniwem oparcia społecznego dla osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej
i problemów zdrowia psychicznego, mają trudności w codziennym funkcjonowaniu i wymagają
pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Jest przeznaczony dla
35 osób. Oferuje terapię zajęciową (pracownie: plastyczno - techniczna, gospodarstwa
domowego i kulinarna, stolarska, komputerowa, muzyczna), reintegrację zawodową,
poradnictwo psychologicznei logopedyczne.
Klub seniora
Jest miejscem spotkań, pełnią funkcję edukacyjną i aktywizującą społecznie, a także umożliwiają
rozwój zainteresowań. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć
w wymienionych wyżej formach wsparcia i wymagają wzmożonej opieki i pielęgnacji zostały
objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Pierwsza z tych form pomocy polega na przyznaniu osobie zależnej opiekunki, której zakres
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obowiązków jest dostosowany do potrzeb podopiecznego. Tego rodzaju pomoc w 2018 r.
otrzymało 39 osób.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta
zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitant, fizjoterapeuta,
opiekunka środowiskowa). W 2018 r. tą formą pomocy objęto 6 dzieci z zaburzeniami
psychicznymi oraz 3 osoby dorosłe.

10.4. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie
Jedną z takich form jest procedura pomocowa prowadzona na podstawie programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pomoc osobom dotkniętym przemocą polegała
na prowadzeniu:
- poradnictwa medycznego,
- psychologicznego,
- prawnego,
- socjalnego,
- zawodowego i rodzinnego,
- interwencji kryzysowej i wsparcia,
- ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc
korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakaz
kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
- zapewnieniu osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- zapewnieniu osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego
do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu,
- pomocy w uzyskaniu mieszkania.
Prowadzono działania polegające na edukacji dzieci i młodzieży w zakresie psychologii
konfliktów (przy współudziale szkoły), promowano gminny system przeciwdziałania przemocy
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(w formie plakatu i ulotki, a także za pomocą publikacji internetowych), działania
koordynowano z Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Witnicy (min. kierowano sprawców przemocy na leczenie odwykowe, zorganizowano
szkolenie zwiększające świadomość społeczną skutków nadużywania alkoholu, umożliwiono
konsultacje prawne).
Podkreślenia wymaga także współpraca i wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi
uczestniczącymi w procesie pomocy osobom doznającym przemocy, tj. policją, prokuraturą,
sądami, placówkami oświatowymi. Ogółem w 2018 r. procedurą pomocową objęto 24 rodziny.
Wszczęto 17 nowych niebieskich kart, 7 było kontynuowanych z roku poprzedniego; odbyły się
4 zespoły i 52 grupy robocze. Podejmowano dodatkowe, ponadstandardowe działania
wzmacniające istniejący gminny system przeciwdziałania przemocy. W roku 2018 M-GOPS
pozyskał dotację z MRPiPS (16 tys. zł) na finansowanie działań zmierzających do ograniczania
(profilaktyki) zjawiska przemocy w rodzinie. Koordynatorem programu pod nazwą „Razem
mamy moc by pokonać przemoc” była Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w M-GOPS. Dzięki dotacji
przeprowadziliśmy następujące działania:
- dodatkowe sesje z psychologiem,
- cykl spotkań terapeutycznych dla rodziców,
- pogadankę dla seniorów,
- szkolenie dla rodziców odbywające się w szkole,
- konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci (partner - Zespół Edukacyjny w Nowinach W.),
- imprezę plenerową o charakterze happeningu (partner - Zespół Edukacyjny w Nowinach W.).
Programem objęto rodziny z dziećmi, seniorów i osoby indywidualne.
10.5.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2019;

Kolejną istotną formą oddziaływania na mieszkańców gminy, związaną z istotną kwestią
społeczną, jaką jest narkomania i uzależnienia od innych środków psychoaktywnych, jest
program przeciwdziałania narkomanii. W związku z potrzebą przeprowadzenia szerokiej akcji
edukacyjnej zakupiono na potrzeby szkół pakiet filmów edukacyjnych, które były i będą
w przyszłości wykorzystywane w edukowaniu dzieci i młodzieży. Nie mniej ważną kwestią jest
profilaktyka, w szczególności wczesne wykrycie i zdiagnozowanie zażywania substancji
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psychoaktywnych. Instytucje oświatowe z terenu gminy aktywnie uczestniczą w wykrywaniu
osób po spożyciu narkotyków. W roku 2018 zakupiono i wyposażono szkoły w specjalistyczne
narkotesty do wykrywania szkodliwych substancji.
10.6.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2018

Istotne miejsce w strukturze mieszkańców gminy zajmuje rodzina. Prawidłowo funkcjonująca
daje oparcie swoim członkom, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom, jest samowystarczalna
i daje bezpieczeństwo ekonomiczne. Zaburzenie jednej z tych funkcji powoduje nieprawidłowe
funkcjonowanie rodziny, które nabiera szczególnego znaczenia w zakresie niewydolności
opiekuńczo – wychowawczej mającej wpływ nie tylko na zaspokajanie podstawowych potrzeb
dzieci i młodzieży w niej się wychowujących, ale także na kształtowanie osobowości młodych
ludzi, ich systemu norm i wartości. System wspierania rodziny funkcjonujący na terenie gminy
ma

za

zadanie

zarówno

wsparcie

rodzin

przejawiających

okresowe

trudności

w funkcjonowaniu, jak i niewydolnych wychowawczo; jego elementem są także mechanizmy
interwencyjne, których stosowanie ma charakter ostateczny i polega na zabezpieczeniu dzieci
w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia.
W celu monitorowania sytuacji bezpieczeństwa materialno - bytowego rodzin pracownicy
socjalni są stale obecni w środowisku przeprowadzając wywiady środowiskowe będące reakcją
na niepokojące informacje przekazywane przez instytucje lub osoby. W roku 2018
przeprowadzono ponad 200 tego rodzaju wywiadów. Rodziny mające trudności
w wychowywaniu dzieci zostały objęte pomocą psychologa i pomocą prawną. Wymienieni
specjaliści udzielili blisko 400 godzin bezpośrednich porad i terapii, z których nieodpłatnie
skorzystali

mieszkańcy

gminy.

Oprócz

tego

rozwiązaniem

problemów

prawnych

i wychowawczych przy wsparciu obu specjalistów zajmowali się pracownicy M-GOPS.
Z rodzinami zagrożonymi rozpadem, dotkniętymi uzależnieniami czy przemocą domową
współpracę podejmuje asystent rodziny. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Witnicy w ramach programu ministerialnego zatrudniony jest 1 asystent rodziny. Do jego
obowiązków należy w szczególności: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego, udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych
oraz wychowawczych. Do zadań asystenta należy również wspieranie aktywności społecznej
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rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielenie
pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej. Asystent prowadził pracę łącznie
z 22 rodzinami, współpracując jednocześnie z pedagogami szkolnymi, psychologiem,
kuratorami sądowymi i policją. Przeciętny czas pracy z jedną rodziną wynosił 8 miesięcy, liczba
wizyt w miejscu zamieszkania rodzin podczas wykonywania pracy na ich rzecz - 385. Pomimo
podejmowanych działań część rodzin nadal zaniedbuje swoje obowiązki rodzicielskie
prowadząc do sytuacji, w której zachodzi pilna konieczność umieszczenia dzieci
w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2018 r. w obu formach pieczy zastępczej przebywało 37 dzieci z terenu gminy. Z rodzicami
po odebraniu dzieci nadal prowadzona była praca, zmierzająca do poprawy ich sytuacji życiowej
w celu umożliwienia powrotu dzieci. Ważna rolę w tym procesie odgrywa Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, które pełni rolę koordynatora pieczy zastępczej. Rolę wspomagającą pełni
także Interdyscyplinarny Zespół ds. Przemocy w Rodzinie i Miejsko- Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

Niemal

zawsze

rodzice

z ograniczoną władzą rodzicielską są osobami biernymi zawodowo.
Próby aktywizacji zawodowej podejmowane są wówczas przy współudziale Powiatowego
Urzędu Pracy oraz Centrum Integracji Społecznej. Z uwagi na dezintegrację rodzin zachodzi
potrzeba wsparcia samotnych rodziców. Oprócz innych usług ważne jest tu także zapewnienie
bezpieczeństwa ekonomicznego. Realizowane jest ono poprzez działania podejmowane wobec
dłużników alimentacyjnych. W roku 2018 postępowanie prowadzono postępowanie wobec
64 dłużników alimentacyjnych; łącznie 126 osób na terenie gminy było dłużnikami
alimentacyjnymi.
Rodzina wielodzietna znajduje szczególne miejsce w systemie wsparcia. Rodzice wychowujący
troje- i więcej- dzieci mogą liczyć na szereg udogodnień zapewniających dzieciom stabilne
i bezpieczne środowisko rodzinne. Wśród najważniejszych należy wymienić: zasiłki i dodatki
z tytułu wychowywania się dziecka w rodzinie wielodzietnej z systemu świadczeń rodzinnych,
ogólnopolską i gminną kartę dużej rodziny.
Gminna Karta Rodziny 3+ przewiduje min. częściowe zwolnienie z odpłatności za zajęcia
dla dzieci i młodzieży organizowane przez MDK, zniżkę za korzystanie z przedszkoli publicznych
(przyznane 22 zniżki w 2018 r.), ulgę za odbiór odpadów komunalnych (60 ulg), bonifikatę
za pobór wody i odprowadzanie ścieków (59 bonifikat).
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10.7. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Program osłonowy w zakresie dożywiania jest kolejnym elementem systemu wsparcia rodzin.
Pauperyzacja witnickich rodzin z dziećmi uległa znacznemu zmniejszeniu, głównie ze względu
na środki finansowe przekazywane w ramach programu Rodzina 500 plus. Istnieje jednak spora
liczba gospodarstw domowych, które nie przekraczają ustawowych kryteriów umożliwiających
przekazywanie im środków finansowych na zakup żywności lub dożywianie dzieci w szkołach.
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz pochodzących z budżetu państwa.
Głównym celem jest min. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. W 2018 r. 273
rodziny skorzystały z tej formy pomocy. Gmina jest także beneficjentem POPŻ 2014-2020,
dzięki czemu możliwa jest dystrybucja nieodpłatnej żywności dla osób potrzebujących- stanowi
to niejako uzupełnienie programu dożywiania.

10.8. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Witnica na lata 2017-2021
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Witnica na lata 20172021 został przyjęty uchwałą nr XL/244/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r.
Dokument opracowano w celu tworzenia warunków do właściwego prowadzenia działań
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach.
Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe Gminy przyjęto zasadę, iż w pierwszej
kolejności w ramach programu będą realizowane zadania wynikające dla gminy wprost
z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, dotyczące zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych oraz pomieszczeń
tymczasowych.
Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale komunalne w budynkach stanowiących w całości
własność Gminy oraz lokale położone w budynkach stanowiących współwłasność Gminy
i innych podmiotów. Wyróżniono lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe, przy
uwzględnieniu ich stanu technicznego i standardu oraz potrzeb mieszkańców.
Odnosząc się do treści wieloletniego programu trzeba przede wszystkim zauważyć, że założenia
przy tworzeniu prognozy w 2016 roku musiały ulec weryfikacji już w pierwszym roku realizacji.
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W 2016 zakładano, że do 2021 roku dokona się sprzedaży ponad 400 lokali mieszkalnych na
rzecz ich najemców, założono także budowę 32 lokali komunalnych przy ul. Poprzecznej.
W związku ze zmianą i zaostrzeniem prawa dot. wydawania zaświadczeń o samodzielności
budynku sprzedaż lokali została niemal wstrzymana. W latach 2017-2018 dokonano sprzedaży
11 lokali (4 w 2017 i 7 w 2018 roku). Tym samym nie osiągnięto także planowanych wpływów
do budżetu z tytułu zbycia.
W związku z możliwościami programu rządowego Mieszkanie+, odstąpiono od budowy lokali
komunalnych i przystąpiono do realizacji programu rządowego, którego założenia dają większe
korzyści potencjalnym najemcom.
Lista oczekujących na przydział lokali mieszkalnych i socjalnych systematycznie się zwiększa.
W 2018 roku na liście oczekujących do wydania skierowania na przyznanie lokalu mieszkalnego
było

25

rodzin,

a

na

przydział

lokalu

socjalnego

oczekiwało

20

rodzin.

Dla porównania w 2019 roku na lokal mieszkalny oczekuje 37 rodzin, a na socjalny 18.
W roku 2018, którego dotyczy raport, 5 rodzin zawarło umowy na lokal mieszkalny, a 4 na lokal
socjalny.
W 2018 roku w budynkach komunalnych wykonano remonty na łączną kwotę 256 192,56 zł.
Wykonano remonty pieców kaflowych (tzw. przestawianie pieców), remonty instalacji
elektrycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Dokonano także
remontu kominów i przewodów kominowych, remontu i konserwacji połaci dachowych
(papowych i ceramicznych), remontów stolarki okiennej i drzwiowej. Odnowiono 3 lokale
mieszkalnych przed przekazaniem ich nowym najemcom (zazwyczaj nowi lokatorzy otrzymują
mieszkania do remontu) oraz dokonano malowania 2 klatek schodowych. Przy ul. Gorzowskiej
26 i Kostrzyńskiej 10a wykonano remonty kapitalne dachów.

10.9. Strategia mieszkaniowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2016-2026+
Strategia mieszkaniowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2016-2026+ została przyjęta uchwałą
nr XXXVI/217/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2016 roku. Strategia
stanowiła podstawę do aktualizacji omawianego już wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, weryfikacji zasad wynajmowania lokali oraz zasad ich
sprzedaży.
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Strategia zawiera określone cele, kierunki działań oraz zadania prowadzące do osiągnięcia
założonego modelu warunków i stosunków mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania
gospodarki mieszkaniowej. Oczekiwanym kierunkiem prowadzonej polityki mieszkaniowej
winien być zrównoważony rozwój wszelkich form budownictwa mieszkaniowego,
w szczególności na wynajem. Gmina nie będzie zastępować, lecz wspomagać obywateli w ich
wysiłkach zmierzających do pozyskania mieszkania. Aktywność gminy będzie dopełnieniem
potencjału gospodarstw domowych, środków pochodzących z rynku kapitałowego, oraz
możliwości budżetu państwa.
MISJA ORAZ STRATEGICZNE CELE MIESZKANIOWE MIASTA I GMINY WITNICA
CEL 1- RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM MIASTA I GMINY
WITNICA
W 2016 roku wyznaczono następujące kierunki działań: Aktywna polityka czynszowa;
racjonalne zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy; współpraca
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witnicy w zakresie zapewnienia
schronienia;

pomoc w utrzymaniu mieszkania oraz polityka prywatyzacji zasobu

mieszkaniowego gminy.
Aktywna polityka czynszowa jest prowadzona poprzez działania windykacyjne. W 2018 roku
wystawiono 147 upomnień do najemców uchylających się od wnoszenia terminowych wpłat
z tytułu czynszu. Na 2019 rok zaplanowano zwyżkę czynszów, ich skala nadal jest szacowana.
Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą się ubiegać o dodatki mieszkaniowe z MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018 roku 99 rodzin otrzymało tego typu wsparcie.
Zapewne zwiększenie stawki czynszu spowoduje zwiększenie liczby rodzin kwalifikujących się
do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jednak w dalszym okresie wzrost przychodów z tytułu
wyższych czynszów może zbilansować się z wyższym kosztem dla gminy z tytułu wypłat
dodatków mieszkaniowych. W długim okresie wzrost poziomu czynszów spowoduje wzrost
stopnia pokrycia kosztów utrzymania zasobu i niezbędnych remontów, zmniejszając tym
samym konieczność przeznaczania z budżetu gminy dodatkowych środków na remonty zasobu.
Zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
planowana jest sukcesywna sprzedaż mieszkań z zasobu na rzecz dotychczasowych najemców.
W 2018 roku zbyto jedynie 7 lokali, jednak, w związku z tym, iż zostały zniwelowane przeszkody
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prawne pozwalające na wydanie tzw. zaświadczeń o samodzielności lokali, rok 2019 zapowiada
się pod tym względem znacznie lepiej.
CEL 2 - TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
W realizacji celu 2 konieczne jest wskazanie przystąpienia gminy Witnica do rządowego
programu Mieszkanie Plus. Rządowy program Mieszkanie Plus jest jednym z głównych filarów
Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jego podstawowym celem jest zwiększenie liczby
przystępnych cenowo mieszkań dostępnych na rynku. Nowe inwestycje mieszkaniowe
są realizowane w ścisłym partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami
Skarbu Państwa, a także inwestorami prywatnymi, towarzystwami budownictwa społecznego
i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju rynku atrakcyjnych cenowo mieszkań.
Finansowanie inwestycji odbywa się z wykorzystaniem funduszy Banku Gospodarstwa
Krajowego. Program ma charakter powszechny, co oznacza, że jest skierowany do wszystkich
grup społecznych.
Mieszkanie Plus ma za zadanie wspierać wszystkich, dla których uzyskanie własnego lokalu jest
z różnych względów niemożliwe. Program proponuje mieszkania na wynajem lub wynajem
z opcją dojścia do własności.
W 2018 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza,
wydał pozwolenie na przeprowadzenie badań wykopaliskowych terenu przy ul. Poprzecznej.
Teren pod budowę został oczyszczony z krzaków i dzikiej roślinności, rozpoczęto badania
wykopaliskowe, archeolodzy sprawdzali, czy na terenie, na którym będzie wkrótce budowany
blok wielorodzinny, nie ma śladów osadnictwa z dawnych epok. Już w październiku odkryto
fragmenty osady ludności kultury łużyckiej. Przed gminą kolejne etapy przygotowania
do realizacji inwestycji.
CEL 3 – PODWYŻSZENIE JAKOŚCI ZAMIESZKANIA
Działanie które wymaga pokreślenia w realizacji ww. celu jest regulowanie stanów prawnych

i technicznych nieruchomości.
Także w 2018 roku w celu zahamowanie procesu dekapitalizacji zasobu mieszkaniowego
i podwyższenia jakości zamieszkania, planowano zwiększenie nakładów na remonty
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i termomodernizację, jednak w związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektów,
większość remontów miała charakter bieżący.
Wykonywano remonty pieców kaflowych, remonty instalacji elektrycznych, gazowych,
wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Dokonano także remontu kominów
i przewodów kominowych, remontu i konserwacji połaci dachowych, remontów stolarki
okiennej i drzwiowej. Odnowiono 3 lokale mieszkalne, dokonano malowania 2 klatek
schodowych. W 2 budynkach wykonano remonty kapitalne dachów.
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Burmistrz Dariusz Jaworski dziękuje pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy,
którzy swoją ciężką pracą wydatnie przyczynili się do opracowania tego raportu.
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