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zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, składam na 

Państwa ręce raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok. 

 Na początku 2020 roku wybuchła epidemia koronawirusa (SARS CoV-2), która  

w przeciągu kilku miesięcy swoim zasięgiem objęła wszystkie państwa, wywołując tym 

samym ogólnoświatową pandemię tej choroby. Rozprzestrzeniająca się epidemia, 

wprowadzane ograniczenia i obostrzenia, zmiany w funkcjonowaniu urzędów i instytucji 

oraz całkowity lockdown niektórych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, 

determinowały ubiegły rok w działaniach Gminy Wschowa oraz wszystkich podległych 

jednostek organizacyjnych. 

Rosnąca liczba zakażeń w kraju wymusiła na samorządzie miasta i gminy Wschowa 

podjęcie szeregu działań, m.in. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

choroby, przygotowania miejsc kwarantanny czy zapewnienia opieki osobom 

zarażonym. Przeorganizowaniu pracy ulec musiał magistrat oraz jednostki gminne, 

prowadząc jednocześnie realizację zadań na rzecz mieszkańców.  

Gmina Wschowa, w ramach poleceń Wojewody Lubuskiego, miała za zadanie 

organizację miejsc odosobnienia, dowóz posiłków oraz środków ochrony osobistej 

osobom przebywającym na kwarantannie, przeprowadzenie wśród mieszkańców akcji 

informacyjnych. Ponadto zlecono Gminie przygotowanie dowozu osób starszych na 

badania testowe na obecność koronawirusa. Zadania te realizowane były przez Referat 

ds. Obrony Cywilnej, OC i  Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, 

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie z pomocą Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu Gminy.  

Przez cały rok 2020 kierownictwo wschowskiego magistratu zmuszone było do ciągłego 

reagowania na zmieniające się rządowe rozporządzenia dotyczące wprowadzanych, 

z myślą o przeciwdziałaniu skutkom epidemii, obostrzeń i zasad funkcjonowania urzędów. 

W myśl przepisów wprowadzono m.in. ograniczenia w dostępie do urzędu, telefoniczne 

umawianie wizyt, zmieniono zasady funkcjonowania poszczególnych komórek 

organizacyjnych magistratu z zachowaniem ciągłości funkcjonowania Urzędu Stanu 

Cywilnego oraz komórki związanej z ewidencją ludności.  

Przeprowadzona w lipcu 2020 roku kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała 

wysoki poziom działań podjętych, przez kierownictwo urzędu i gminy, w czasie epidemii, 

w tym montaż bramek wejściowych do urzędu, które kontrolują m.in. przepływ 

interesantów w magistracie oraz uniemożliwiają osobom nieupoważnionym poruszanie 

się po terenie budynku urzędu.         
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W tym trudnym roku realizowane były inwestycje, na które Gmina Wschowa 

pozyskała 3.079.357,00 zł środków zewnętrznych. Zakończono rozpoczętą w 2019 roku 

przebudowę ulicy Nowe Ogrody, przebudowano ulice w okolicy Nowego Rynku we 

Wschowie, rozpoczęto przebudowę kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 

3 i zrealizowano większość prac w ciągu ulicy 17-go Pułku Ułanów. Inwestycja ta została 

wstrzymana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na 

odnalezienie pozostałości ogrodzenia cmentarza żydowskiego i fragmentu nagrobka  

w istniejącym pasie drogowym. Po serii spotkań i konsultacji z przedstawicielami Komisji 

Rabinicznej i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, uzgodniono dalszy tok 

postępowania przy realizacji inwestycji na długości cmentarza. 

Gmina Wschowa w 2020 roku złożyła kilkanaście projektów o dofinansowanie 

inwestycji takich jak: budowa ulic Leśnej, Leszczynowej i Klonowej we Wschowie, budowa 

kanalizacji w Tylewicach, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tylewicach. Ogłoszono 

i rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną rewitalizacji 

parków miejskich, a obecnie trwają negocjacje związane z przygotowaniem projektu 

technicznego tego zadania. 

We wrześniu minionego roku podjęto jeden z najważniejszych gminnych 

dokumentów – Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy 

Wschowa na lata 2020-2027. Dokument ten wskazuje kierunki rozwoju, w jakich ma 

zmierzać gmina. Powołano kilkanaście zespołów projektowych, które systematycznie 

pracują nad realizacją poszczególnych zadań wynikających z przyjętej przez Radę 

Miejską strategii. Systematyczny monitoring i ewaluacja zadań pozwolą rzetelnie ocenić 

zakres wykonywanych zadań. 

Szanowni Państwo na koniec chciałbym podziękować wszystkim pracownikom 

Urzędu Miasta i Gminy Wschowa za pracę w tym trudnym roku. Dziękuję także wszystkim, 

którzy przyczynili się do przygotowania poniższego dokumentu.  

Liczę, że jego lektura będzie źródłem wiedzy na temat działalności samorządu Gminy 

Wschowa. 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa 
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Rozdział 1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY WSCHOWA 

 

1. Obszar i położenie Gminy Wschowa 

Gmina Wschowa jest gminą miejsko – wiejską, położoną na południo-wschodnim 

krańcu województwa lubuskiego, w powiecie wschowskim.  

Powierzchnia gminy wynosi 197 km2, z czego większość stanowią użytki rolne oraz lasy. 

 Gmina Wschowa graniczy z: 

a) pozostałymi gminami powiatu wschowskiego: Gminą Sława i Gminą 

Szlichtyngowa,  

b) gminami powiatu górowskiego, województwo dolnośląskie: Gminą Niechlów  

i Gminą Góra, 

c) gminami powiatu leszczyńskiego, województwo wielkopolskie: Gminą 

Włoszakowice, Gminą Wijewo i Gminą Święciechowa. 

Siedzibą władz Gminy Wschowa jest miasto Wschowa. 

W skład Gminy Wschowa wchodzi 15 sołectw: 

a) Hetmanice,  

b) Dębowa Łęka,  

c) Kandlewo,  

d) Konradowo,  

e) Lgiń,  

f) Łęgoń,  

g) Łysiny,   

h) Nowa Wieś,  

i) Osowa Sień,  

j) Przyczyna Dolna,  

k) Przyczyna Górna,  

l) Wygnańczyce,  

m) Tylewice,  

n) Siedlnica,  

o) Olbrachcice. 
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2. Ludność Gminy Wschowa   

Gminę Wschowa na koniec 2020 roku zamieszkiwało 20 819 mieszkańców, co 

plasowało ją w pierwszej dziesiątce najliczniejszych gmin województwa lubuskiego (bez 

miast na prawach powiatu). 

Informację na temat stanu ludności w poszczególnych sołectwach obrazuje poniższa 

tabela. 

Miejscowość/sołectwo Liczba mieszkańców stałych i czasowych 

Wschowa 13 522 

Dębowa Łęka 626 

Hetmanice 237 

Kandlewo 317 

Konradowo 752 

Lgiń 527 

Łęgoń 200 

Łysiny 352 

Nowa Wieś 306 

Olbrachcice 270 

Osowa Sień 1125 

Przyczyna Dolna 431 

Przyczyna Górna 582 

Siedlnica 855 

Tylewice 537 

Wygnańczyce 180 

razem 20819 

Źródło: opracowanie własne 

Liczba ludności rok do roku zmniejszyła się o 165 osób, co jest potwierdzeniem 

negatywnego trendu depopulacyjnego, utrzymującego się od 2010 roku, kiedy liczba 

mieszkańców Gminy Wschowa wynosiła 21 734 osoby. 

W porównaniu z latami ubiegłymi, liczba mieszkańców ma tendencję malejącą. Analiza 

danych pokazuje, że stale maleje liczba dzieci oraz mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

natomiast wzrasta liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co oznacza, że 

społeczeństwo na terenie Gminy Wschowa jest społeczeństwem starzejącym się. 
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3. Zadania Gminy 

Gmina jako wspólnota obejmująca konkretne terytorium, powołana jest do 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, czyli do realizacji zadań 

własnych. 

W 2020 roku Gmina realizowała zadania własne z zakresu: ładu przestrzennego, 

gospodarki terenami i ochrony środowiska, gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji 

ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, 

ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, w tym: szkół podstawowych, przedszkoli i 

kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej, 

w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowiska, zieleni komunalnej 

i zadrzewień, cmentarzy komunalnych, porządku publicznego ochrony 

przeciwpożarowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych. 

Odrębne ustawy nakładają na Gminę obowiązek realizacji zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, zapewniając środki na ich wykonanie. W 2020 roku realizowano 

zadania obejmujące: zwrot mieszkańcom części podatku akcyzowego zawartego w cenie  

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie 

dowodów osobistych, sporządzanie rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej, 

prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, aktualizację rejestru wyborców, 

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, spisu 

rolnego, utworzenie miejsc kwarantanny w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem 

COVID 19, wyposażenie szkół  w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, wypłatę 

świadczenia wychowawczego  - stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, 

świadczenia rodzinnego, z Funduszu Alimentacyjnego,  

z Programu „Dobry Start”, zasiłków dla opiekunów, zasiłków rodzicielskich, dodatków 

energetycznych, zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, działań związanych  

z wydawaniem „Kart Dużej Rodziny”. 
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Rozdział 2. ORGAN WYKONAWCZY MIASTA I  GMINY WSCHOWA 

 

I. Zadania gminy realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, wybrany przez 

mieszkańców w wyborach bezpośrednich, oraz jego dwaj Zastępcy. 

 

1) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa – Konrad Antkowiak 

Burmistrz bezpośrednio nadzoruje realizację zdań z zakresu: bezpieczeństwa 

publicznego, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, funkcjonowania Urzędu Stanu 

Cywilnego, ochrony danych osobowych, komunikacji społecznej, kierunków rozwoju 

Gminy, audytu i kontroli.  

Burmistrz jest także kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. 

 

2) I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa – Marta Panicz – Szajnkenig 

I Zastępca bezpośrednio nadzoruje realizację zadań z zakresu: gospodarki komunalnej 

i środowiska, oświaty, spraw społecznych, kultury i kultury fizycznej. 

 

3) II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - Marek Kraśny 

II Zastępca bezpośrednio nadzoruje realizację zadań z zakresu: gospodarowania 

nieruchomościami, nadzoru nad inwestycjami, zamówień publicznych, kształtowania 

i realizacji gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego, ochrony zabytków. 

 

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA  W 2020 ROKU 

 

1. Wydawanie zarządzeń 

Jedną z  form działania organu wykonawczego, w celu wykonywania zadań gminy, jest  

wydawanie zarządzeń, regulujących m.in. zasady funkcjonowania Gminy, określających 

procedury reagowania w nagłych sytuacjach. 

Poniżej zaprezentowano wykaz większości zarządzeń wydanych przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Wschowa w 2020  roku w/w zakresie: 

1) Nr 1 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 

do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

2) Nr 4  z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrzenia 

i oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemu ogrzewania. 

3) Nr 5 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej 

i zarządzania kryzysowego w 2020 roku, 

4) Nr 14 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku 

szkolnym 2020/2021, 

5) Nr 15 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, 
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6) Nr 16 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów  przerw w pracy 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 

2019/2020, 

7) Nr 18 z dnia 5 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do badania 

i oferty ocen złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Oczyszczanie Miasta Wschowa w latach 2021  - 2022, 

8) Nr 19 z dnia 1 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, 

9) Nr 20 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do zasobu 

Gminy Wschowa  w drodze darowizny od osób prywatnych, 

10) Nr 21 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste 

i ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w obrębie Miasta Wschowa 

11) Nr 22 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu wyborczego do 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, 

12) Nr 25 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do 

przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości, 

13) Nr 26 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji ds. sprzedaży 

nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy 

14) Nr 28 z dnia 28 lutego 2020 toku w sprawie: powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia 

zapytania ofertowego  dotyczącego zamówienia „Wykonanie prac geodezyjnych”, 

15) Nr 30 z dnia 28 lutego  2020 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do 

badania i otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Utrzymanie  i pielęgnacja zieleni w obrębie Miasta Wschowy oraz 

wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew na terenie Miasta i Gminy Wschowa 

w latach 2020 – 2021, 

16) Nr 37 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie: zbycia  i ustalenia ceny zbycia 

nieruchomości, 

17) Nr 40 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu handlu  na 

targowisku miejskim przy ul. Garbarskiej 25. 

18) Nr 41 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad 

związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa, 

19) Nr 43 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej we Wschowie oraz ustalenia jej regulaminu, 

20) Nr 44 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji  w celu 

rozstrzygnięcia konkursu  ogłoszonego 17 lutego 2020 roku na dotację na realizację 

zadań Gminy Wschowa, 

21) Nr 46 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie: zbycia, ustalenia ceny nieruchomości 

oraz udzielenia bonifikaty, 

22) Nr 53 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie: odroczenia płatności z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, dzierżawę  lub użytkowanie lokalu lub gruntu będącego 

własnością Gminy Wschowa 
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23) Nr 55 z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany sposobu funkcjonowania 

Targowiska Miejskiego  przy ul. Garbarskiej 25 we Wschowie, 

24) Nr 61 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie: przyznania środków finansowych na 

realizację zadania Gminy Wschowa w zakresie ochrony, promocji zdrowia, 

szkolnictwa, edukacji i kultury, 

25) Nr 62 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie: dofinansowania dokształcania 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, 

26) Nr 67 z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie: powołania komisji ds. przejęcia obiektu 

Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, 

27) Nr 69 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji ds. udzielenia 

dotacji na cele konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków  na terenie Gminy Wschowa, 

28) Nr B.0050.1.2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie: otwarcia Targowiska 

Miejskiego  przy ul. Garbarskiej 25 we Wschowie, 

29) Nr B.0050.2.2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 

30) Nr B. 0050.5.2020 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: zbycia, ustalenia ceny 

zbycia nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty, 

31) Nr B.0050.6.2020 z 21 maja 2020 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  

w drodze przetargu nieruchomości, ustalenia ceny zbycia nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Wschowa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, 

32) Nr B.0050.9.2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących projektu 

dokumentu "Strategia Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa 

na lata 2020-2027", 

33) Nr B.0050,.10.2020 z 1 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji 

przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie drewna stanowiącego 

własność gminy, 

34) Nr B.0050.11.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 

drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów rosnących na nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Wschowa, 

35) Nr B.0050.14.2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu  

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew będących 

własnością Gminy Wschowa, 

36) Nr B.0050.15.2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 

zbycie  i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, 

37) Nr B.0050.16.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego 

Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  2020, 

https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/268/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_oraz_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/268/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_oraz_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/268/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_oraz_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/268/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_oraz_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/285/Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_miasta_i_gminy_Wschowa_dotyczacych_projektu_dokumentu__22Strategia_Miasta_i_Gminy_Wschowa_oraz_Urzedu_Miasta_i_Gminy_Wschowa_na_lata_2020-2027_22/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/285/Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_miasta_i_gminy_Wschowa_dotyczacych_projektu_dokumentu__22Strategia_Miasta_i_Gminy_Wschowa_oraz_Urzedu_Miasta_i_Gminy_Wschowa_na_lata_2020-2027_22/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/285/Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_miasta_i_gminy_Wschowa_dotyczacych_projektu_dokumentu__22Strategia_Miasta_i_Gminy_Wschowa_oraz_Urzedu_Miasta_i_Gminy_Wschowa_na_lata_2020-2027_22/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/285/Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_miasta_i_gminy_Wschowa_dotyczacych_projektu_dokumentu__22Strategia_Miasta_i_Gminy_Wschowa_oraz_Urzedu_Miasta_i_Gminy_Wschowa_na_lata_2020-2027_22/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/274/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargow_na_zbycie_drewna_stanowiacego_wlasnosc_gminy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/274/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargow_na_zbycie_drewna_stanowiacego_wlasnosc_gminy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/274/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargow_na_zbycie_drewna_stanowiacego_wlasnosc_gminy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/275/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_ceny_sprzedazy_drewna_pozyskanego_z_wycinki_drzew_oraz_wiatrolapow_rosnacych_na_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/275/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_ceny_sprzedazy_drewna_pozyskanego_z_wycinki_drzew_oraz_wiatrolapow_rosnacych_na_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/275/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_ceny_sprzedazy_drewna_pozyskanego_z_wycinki_drzew_oraz_wiatrolapow_rosnacych_na_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/296/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_Regulaminu_w_sprawie_szczegolowych_zasad_przeprowadzania_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_drewna_pochodzacego_z_wycinki_drzew_bedacych_wlasnoscia_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/296/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_Regulaminu_w_sprawie_szczegolowych_zasad_przeprowadzania_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_drewna_pochodzacego_z_wycinki_drzew_bedacych_wlasnoscia_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/296/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_Regulaminu_w_sprawie_szczegolowych_zasad_przeprowadzania_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_drewna_pochodzacego_z_wycinki_drzew_bedacych_wlasnoscia_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/296/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_Regulaminu_w_sprawie_szczegolowych_zasad_przeprowadzania_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_drewna_pochodzacego_z_wycinki_drzew_bedacych_wlasnoscia_Gminy_Wschowa/
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38) Nr B.0050.17.2020 z 5 czerwca 2020 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Półkolonii Letnich organizowanych przez Gminę Wschowa 

w 2020 roku – Półkolonii  Lgiń 2020, 

39) Nr B.0050.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania zespołu 

wyborczego do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 

40) Nr B.0050.19.2020 z dnia 15 czerwca 2020 w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

41) Nr B.0050.20.2020 z dnia 15 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę gminną 

1572/12, obręb Wschowa dla każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej 

jako działka 1572/1, obręb Wschowa, 

42) Nr B.0050.21.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia IV 

przetargu nieograniczonego, 

43) Nr B.0050.23.2020 z 18 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji 

przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wschowa, 

44) Nr B.0050.24.20210 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im Boh. Westerplatte we Wschowie, 

45) Nr B.0050.26.2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

46) Nr B.0050.27.2020 z 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

47) Nr B.0050.29.2020 z 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu ochrony  

i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

48) Nr B.0050.31.2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie: powołania dyrektora 

Muzeum Ziemi Wschowskiej, 

49) Nr B.0050.32.2020 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu  

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu ustnego 

nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność 

Gminy Wschowa, 

50) Nr B.0050.33.2020 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji 

przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy, położonego przy ul. Moniuszki 12, 

51) Nr B.0050.35.2020 z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości za grunty przyjęte pod drogi publiczne i na nabycie do zasobu 

Gminy Wschowa, w drodze darowizny od osoby prywatnej nieruchomości położonej 

w obrębie Miasta Wschowa, 

https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/303/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_zespolu_wyborczego_do_przeprowadzenia_wyborow_na_Prezydenta_Rzeczpospolitej_Polskiej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/303/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_zespolu_wyborczego_do_przeprowadzenia_wyborow_na_Prezydenta_Rzeczpospolitej_Polskiej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/315/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_ustanowienie_sluzebnosci_gruntowej_przechodu_i_przejazdu_przez_dzialke_gminna_1572_2F12_2C_obreb_Wschowa_dla_kazdoczesnego_wlasciciela_nieruchomosci_oznaczonej_jako_dzialka_1572_2F1_2C_obreb_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/315/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_ustanowienie_sluzebnosci_gruntowej_przechodu_i_przejazdu_przez_dzialke_gminna_1572_2F12_2C_obreb_Wschowa_dla_kazdoczesnego_wlasciciela_nieruchomosci_oznaczonej_jako_dzialka_1572_2F1_2C_obreb_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/315/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_ustanowienie_sluzebnosci_gruntowej_przechodu_i_przejazdu_przez_dzialke_gminna_1572_2F12_2C_obreb_Wschowa_dla_kazdoczesnego_wlasciciela_nieruchomosci_oznaczonej_jako_dzialka_1572_2F1_2C_obreb_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/315/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_ustanowienie_sluzebnosci_gruntowej_przechodu_i_przejazdu_przez_dzialke_gminna_1572_2F12_2C_obreb_Wschowa_dla_kazdoczesnego_wlasciciela_nieruchomosci_oznaczonej_jako_dzialka_1572_2F1_2C_obreb_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/323/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargow_oraz_rokowan_na_sprzedaz_nieruchomosci_stanowiacych_mienie_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/323/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargow_oraz_rokowan_na_sprzedaz_nieruchomosci_stanowiacych_mienie_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/323/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargow_oraz_rokowan_na_sprzedaz_nieruchomosci_stanowiacych_mienie_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/321/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_konkursu_na_stanowisko_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_nr_2_im_Boh__Westerplatte_we_Wschowie_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/321/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_konkursu_na_stanowisko_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_nr_2_im_Boh__Westerplatte_we_Wschowie_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/328/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_przedstawicieli_do_ochrony_lokali_wyborczych_w_wyborach_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_28_czerwca_2020_r/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/328/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_przedstawicieli_do_ochrony_lokali_wyborczych_w_wyborach_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_28_czerwca_2020_r/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/328/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_przedstawicieli_do_ochrony_lokali_wyborczych_w_wyborach_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_28_czerwca_2020_r/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/329/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/329/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/329/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/329/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/336/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_Regulaminu_w_sprawie_szczegolowych_zasad_przeprowadzania_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_oddanie_w_najem_lokali_uzytkowych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/336/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_Regulaminu_w_sprawie_szczegolowych_zasad_przeprowadzania_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_oddanie_w_najem_lokali_uzytkowych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/336/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_Regulaminu_w_sprawie_szczegolowych_zasad_przeprowadzania_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_oddanie_w_najem_lokali_uzytkowych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/336/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_Regulaminu_w_sprawie_szczegolowych_zasad_przeprowadzania_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_oddanie_w_najem_lokali_uzytkowych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/337/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargu_na_oddanie_w_najem_lokalu_uzytkowego_stanowiacego_wlasnosc_gminy_2C_polozonego_przy_ul__Moniuszki_12/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/337/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargu_na_oddanie_w_najem_lokalu_uzytkowego_stanowiacego_wlasnosc_gminy_2C_polozonego_przy_ul__Moniuszki_12/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/337/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_przetargowej_do_przeprowadzenia_przetargu_na_oddanie_w_najem_lokalu_uzytkowego_stanowiacego_wlasnosc_gminy_2C_polozonego_przy_ul__Moniuszki_12/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/347/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zamiane_nieruchomosci_za_grunty__5Bprzyjete_pod_drogi_publiczne_i_na_nabycie_do_zasobu_Gminy_Wschowa_2C_w_drodze_darowizny_od_osoby_prywatnej_nieruchomosci_polozonej_w_obrebie_Miasta_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/347/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zamiane_nieruchomosci_za_grunty__5Bprzyjete_pod_drogi_publiczne_i_na_nabycie_do_zasobu_Gminy_Wschowa_2C_w_drodze_darowizny_od_osoby_prywatnej_nieruchomosci_polozonej_w_obrebie_Miasta_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/347/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zamiane_nieruchomosci_za_grunty__5Bprzyjete_pod_drogi_publiczne_i_na_nabycie_do_zasobu_Gminy_Wschowa_2C_w_drodze_darowizny_od_osoby_prywatnej_nieruchomosci_polozonej_w_obrebie_Miasta_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/347/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zamiane_nieruchomosci_za_grunty__5Bprzyjete_pod_drogi_publiczne_i_na_nabycie_do_zasobu_Gminy_Wschowa_2C_w_drodze_darowizny_od_osoby_prywatnej_nieruchomosci_polozonej_w_obrebie_Miasta_Wschowa/
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52) Nr B.0050.36.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

53) Nr B.0050.37.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

54) Nr B.0050.39.2020z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wschowa, 

położonych we Wschowie przy ul. Sosnowej, Świerkowej i Czereśniowej, 

55) Nr B.0050.40.2020 z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Spółki 

Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. jako podmiotu, w którym jest wykonywana kara 

ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, 

56) Nr B.0050.42.2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie powołania Sądu 

Konkursowego, sekretarzy organizacyjnych oraz określenia organizacji, składu i trybu 

pracy sądu konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno 

-urbanistycznej rewitalizacji terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta 

Wschowa, 

57) Nr B.0050.45.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii oraz ustalenia regulaminu prac Komisji Konkursowej , 

58) Nr B.0050.48.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

59) Nr. B.0050.50.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku  w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

60) Nr B.0050.51.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia 

I przetargu ustnego nieograniczonego, 

61) Nr B.0050.52.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 

I przetargu ustnego nieograniczonego, 

62) Nr B.0050.53.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 

I przetargu ustnego ograniczonego, 

63) Nr B.0050.54-56.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 

64) Nr B.0050.58.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa 

i jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa, 

65) Nr B.0050.59-60.2020 z dnia  21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/351/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonych_we_Wschowie_przy_ul__Sosnowej_2C_Swierkowej_i_Czeresniowej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/351/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonych_we_Wschowie_przy_ul__Sosnowej_2C_Swierkowej_i_Czeresniowej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/351/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonych_we_Wschowie_przy_ul__Sosnowej_2C_Swierkowej_i_Czeresniowej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/354/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_Spolki_Komunalnej_Wschowa_sp__z_o_o__jako_podmiotu_2C_w_ktorym_jest_wykonywana_kara_ograniczenia_wolnosci_oraz_praca_spolecznie_uzyteczna/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/354/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_Spolki_Komunalnej_Wschowa_sp__z_o_o__jako_podmiotu_2C_w_ktorym_jest_wykonywana_kara_ograniczenia_wolnosci_oraz_praca_spolecznie_uzyteczna/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/354/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_Spolki_Komunalnej_Wschowa_sp__z_o_o__jako_podmiotu_2C_w_ktorym_jest_wykonywana_kara_ograniczenia_wolnosci_oraz_praca_spolecznie_uzyteczna/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/355/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Sadu_Konkursowego_2C_sekretarzy_organizacyjnych_oraz_okreslenia_organizacji_2C_skladu_i_trybu_pracy_sadu_konkursowego_w_konkursie_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-_urbanistycznej_rewitalizacji_terenow_zieleni_w_przestrzeni_publicznej_miasta_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/355/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Sadu_Konkursowego_2C_sekretarzy_organizacyjnych_oraz_okreslenia_organizacji_2C_skladu_i_trybu_pracy_sadu_konkursowego_w_konkursie_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-_urbanistycznej_rewitalizacji_terenow_zieleni_w_przestrzeni_publicznej_miasta_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/355/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Sadu_Konkursowego_2C_sekretarzy_organizacyjnych_oraz_okreslenia_organizacji_2C_skladu_i_trybu_pracy_sadu_konkursowego_w_konkursie_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-_urbanistycznej_rewitalizacji_terenow_zieleni_w_przestrzeni_publicznej_miasta_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/355/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Sadu_Konkursowego_2C_sekretarzy_organizacyjnych_oraz_okreslenia_organizacji_2C_skladu_i_trybu_pracy_sadu_konkursowego_w_konkursie_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-_urbanistycznej_rewitalizacji_terenow_zieleni_w_przestrzeni_publicznej_miasta_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/355/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Sadu_Konkursowego_2C_sekretarzy_organizacyjnych_oraz_okreslenia_organizacji_2C_skladu_i_trybu_pracy_sadu_konkursowego_w_konkursie_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno-_urbanistycznej_rewitalizacji_terenow_zieleni_w_przestrzeni_publicznej_miasta_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/369/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_Konkursowej_celem_zaopiniowania_ofert_zlozonych_w_ramach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii_oraz_ustalenia_regulaminu_prac_Komisji_Konkursowej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/369/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_Konkursowej_celem_zaopiniowania_ofert_zlozonych_w_ramach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii_oraz_ustalenia_regulaminu_prac_Komisji_Konkursowej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/369/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_Konkursowej_celem_zaopiniowania_ofert_zlozonych_w_ramach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii_oraz_ustalenia_regulaminu_prac_Komisji_Konkursowej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/369/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_Konkursowej_celem_zaopiniowania_ofert_zlozonych_w_ramach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii_oraz_ustalenia_regulaminu_prac_Komisji_Konkursowej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/369/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Komisji_Konkursowej_celem_zaopiniowania_ofert_zlozonych_w_ramach_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii_oraz_ustalenia_regulaminu_prac_Komisji_Konkursowej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/385/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczycieli_ubiegajacych_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/385/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczycieli_ubiegajacych_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/385/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczycieli_ubiegajacych_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/389/Zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wewnetrznej_kontroli_instytucjonalnej_w_Urzedzie_Miasta_i_Gminy_Wschowa_i_jednostkach_organizacyjnych_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/389/Zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wewnetrznej_kontroli_instytucjonalnej_w_Urzedzie_Miasta_i_Gminy_Wschowa_i_jednostkach_organizacyjnych_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/389/Zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wewnetrznej_kontroli_instytucjonalnej_w_Urzedzie_Miasta_i_Gminy_Wschowa_i_jednostkach_organizacyjnych_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/391/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/391/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/391/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/391/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego/
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66) Nr B.0050.61.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia 

obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we 

Wschowie Pani Małgorzacie Kordek, 

67) Nr B.0050.64.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników 

otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

68) Nr B.0050.66.2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, ustalenia ceny zbycia nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Wschowa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, 

69) Nr B.0050.67.2020 z dnia 2 września 2020  roku w sprawie zmiany cennika opłat 

za korzystanie z sal wiejskich stanowiących własność Gminy Wschowa, 

70) Nr B.0050.68.2020 z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia 

nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola nr 1 we Wschowie "Tu 

mieszka bajeczka", 

71) Nr B.0050.69.2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia 

Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności, 

72) Nr B.0050.72.2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania komisji 

przetargowej, 

73) Nr B.0050.73.2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wschowa, położonej we Wschowie, 

74) Nr B.0050.74.2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia 

środków na zakup szczepionek przeciwko grypie oraz szczepienie mieszkańców Gminy 

Wschowa, 

75) Nr B.0050.77.2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wschowa, położonej we Wschowie, 

76) Nr B.0050.78.2020 z dnia 7 października 2020 w sprawie: zbycia, ustalenia ceny 

zbycia nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty, 

77) Nr B.0050.79.2020 z dnia 7 października 2020 w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

78) Nr B.0050.80.2020 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości 

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Wschowa, 

79) Nr B.0050.81.2020 z dnia 13 października 2020 roku w sprawie powołania komisji 

przetargowej, 

https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/393/Zarzadzenie_w_sprawie_powierzenia_obowiazkow_Dyrektora_Szkoly_Podstawowej_nr_2_im__Bohaterow_Westerplatte_we_Wschowie_Pani_Malgorzacie_Kordek/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/393/Zarzadzenie_w_sprawie_powierzenia_obowiazkow_Dyrektora_Szkoly_Podstawowej_nr_2_im__Bohaterow_Westerplatte_we_Wschowie_Pani_Malgorzacie_Kordek/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/393/Zarzadzenie_w_sprawie_powierzenia_obowiazkow_Dyrektora_Szkoly_Podstawowej_nr_2_im__Bohaterow_Westerplatte_we_Wschowie_Pani_Malgorzacie_Kordek/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/394/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/394/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/394/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/394/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_roku_2020_zadan_publicznych_z_zakresu_ochrony_i_promocji_zdrowia_dotyczacych_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/398/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_oraz_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/398/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_oraz_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/398/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_oraz_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/398/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_oraz_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/399/Zarzadzenie_w_sprawie_zmiany_cennika_oplat_za_korzystanie_z_sal_wiejskich_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/399/Zarzadzenie_w_sprawie_zmiany_cennika_oplat_za_korzystanie_z_sal_wiejskich_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/400/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_nauczyciela_do_pelnienia_zastepstwa_za_dyrektora_Przedszkola_nr_1_we_Wschowie__22Tu_mieszka_bajeczka_22/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/400/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_nauczyciela_do_pelnienia_zastepstwa_za_dyrektora_Przedszkola_nr_1_we_Wschowie__22Tu_mieszka_bajeczka_22/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/400/Zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_nauczyciela_do_pelnienia_zastepstwa_za_dyrektora_Przedszkola_nr_1_we_Wschowie__22Tu_mieszka_bajeczka_22/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/415/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/415/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/415/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/425/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_srodkow_na_zakup_szczepionek_przeciwko_grypie__0D_0Aoraz_szczepienie_mieszkancow_Gminy_Wschowa_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/425/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_srodkow_na_zakup_szczepionek_przeciwko_grypie__0D_0Aoraz_szczepienie_mieszkancow_Gminy_Wschowa_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/425/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_srodkow_na_zakup_szczepionek_przeciwko_grypie__0D_0Aoraz_szczepienie_mieszkancow_Gminy_Wschowa_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/424/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/424/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/424/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/429/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_nagrody_z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej_2C_dla_nauczycieli_za_ich_osiagniecia_dydaktyczno-wychowawcze_2C_dla_ktorych_organem_prowadzacym_jest_Gmina_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/429/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_nagrody_z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej_2C_dla_nauczycieli_za_ich_osiagniecia_dydaktyczno-wychowawcze_2C_dla_ktorych_organem_prowadzacym_jest_Gmina_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/429/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_nagrody_z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej_2C_dla_nauczycieli_za_ich_osiagniecia_dydaktyczno-wychowawcze_2C_dla_ktorych_organem_prowadzacym_jest_Gmina_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/429/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_nagrody_z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej_2C_dla_nauczycieli_za_ich_osiagniecia_dydaktyczno-wychowawcze_2C_dla_ktorych_organem_prowadzacym_jest_Gmina_Wschowa/
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80) Nr B.0050.82.2020 z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: powołania 

komisji przetargowej, 

81) Nr B.0050.85.2020  z dnia 19 października 2020 roku w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

82) Nr B.0050.88.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia 

środków z opłat na zezwolenia alkoholowe na zakup laptopów z oprogramowaniem 

dla radnych Rady Miejskiej we Wschowie, 

83) Nr B.0050.90.2020 z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany składu 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

84) Nr B.0050.91.2020 z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do 

sprzedaży w drodze II przetargu nieruchomości, ustalenia ceny zbycia nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Wschowa, 

85) Nr B.0050.92.2020 z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie zasad dzierżawy dróg 

wewnętrznych stanowiących własność Gminy Wschowa, 

86) Nr B.0050.93.2020 z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad 

użyczenia radnym Rady Miejskiej we Wschowie komputerów przenośnych do użytku 

służbowego, 

87) Nr B.0050.94.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu 

uchwały: Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021, 

88) Nr B.0050.96.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie wysokości bonifikaty 

udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz 

głównych najemców, 

89) Nr B.0050.99.2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wschowa, położonej w Przyczynie Górnej, 

90) Nr B.0050.100.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu 

ds. Rewitalizacji, 

91) Nr B.0050.101.2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

92) Nr B.0050.102.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wschowa, położonej w Przyczynie Górnej, 

93) Nr B.0050.104.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości - lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wschowa 

przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat, 

94) Nr B.0050.105.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie: sprzedaży samochodu 

osobowego marki Renault, model Kangoo, 

https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/451/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_srodkow_z_oplat_na_zezwolenia_alkoholowe_na_zakup_laptopow_z_oprogramowaniem__dla_radnych_Rady_Miejskiej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/451/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_srodkow_z_oplat_na_zezwolenia_alkoholowe_na_zakup_laptopow_z_oprogramowaniem__dla_radnych_Rady_Miejskiej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/451/Zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_srodkow_z_oplat_na_zezwolenia_alkoholowe_na_zakup_laptopow_z_oprogramowaniem__dla_radnych_Rady_Miejskiej_we_Wschowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/456/Zarzadzenie_w_sprawie_3A_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_II_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci__stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/456/Zarzadzenie_w_sprawie_3A_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_II_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci__stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/456/Zarzadzenie_w_sprawie_3A_przeznaczenia_do_sprzedazy_w_drodze_II_przetargu_nieruchomosci_2C_ustalenia_ceny_zbycia_nieruchomosci__stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/455/Zarzadzenie_w_sprawie_zasad_dzierzawy_drog_wewnetrznych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/455/Zarzadzenie_w_sprawie_zasad_dzierzawy_drog_wewnetrznych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/458/Zarzadzenie_w_sprawie_okreslenia_zasad_uzyczenia_radnym_Rady_Miejskiej_we_Wschowie_komputerow_przenosnych_do_uzytku_sluzbowego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/458/Zarzadzenie_w_sprawie_okreslenia_zasad_uzyczenia_radnym_Rady_Miejskiej_we_Wschowie_komputerow_przenosnych_do_uzytku_sluzbowego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/458/Zarzadzenie_w_sprawie_okreslenia_zasad_uzyczenia_radnym_Rady_Miejskiej_we_Wschowie_komputerow_przenosnych_do_uzytku_sluzbowego/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/454/Zarzadzenie_w_sprawie_konsultacji_projektu_uchwaly_3A_Program_wspolpracy_Gminy_Wschowa__0D_0Az_organizacjami_pozarzadowymi_i_innymi_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_rok_2021_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/454/Zarzadzenie_w_sprawie_konsultacji_projektu_uchwaly_3A_Program_wspolpracy_Gminy_Wschowa__0D_0Az_organizacjami_pozarzadowymi_i_innymi_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_rok_2021_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/454/Zarzadzenie_w_sprawie_konsultacji_projektu_uchwaly_3A_Program_wspolpracy_Gminy_Wschowa__0D_0Az_organizacjami_pozarzadowymi_i_innymi_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_rok_2021_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/454/Zarzadzenie_w_sprawie_konsultacji_projektu_uchwaly_3A_Program_wspolpracy_Gminy_Wschowa__0D_0Az_organizacjami_pozarzadowymi_i_innymi_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_rok_2021_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/461/Zarzadzenie_w_sprawie_wysokosci_bonifikaty_udzielanej_przy_sprzedazy_lokali_mieszkalnych__0D_0Aw_trybie_bezprzetargowym__na_rzecz_glownych_najemcow_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/461/Zarzadzenie_w_sprawie_wysokosci_bonifikaty_udzielanej_przy_sprzedazy_lokali_mieszkalnych__0D_0Aw_trybie_bezprzetargowym__na_rzecz_glownych_najemcow_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/461/Zarzadzenie_w_sprawie_wysokosci_bonifikaty_udzielanej_przy_sprzedazy_lokali_mieszkalnych__0D_0Aw_trybie_bezprzetargowym__na_rzecz_glownych_najemcow_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/465/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_w_Przyczynie_Gornej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/465/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_w_Przyczynie_Gornej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/465/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_w_Przyczynie_Gornej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/472/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_w_Przyczynie_Gornej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/472/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_w_Przyczynie_Gornej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/472/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_w_Przyczynie_Gornej/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/490/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_-_lokali__uzytkowych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_przeznaczonych_do_najmu_na_czas_oznaczony_do_3_lat/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/490/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_-_lokali__uzytkowych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_przeznaczonych_do_najmu_na_czas_oznaczony_do_3_lat/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/490/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_-_lokali__uzytkowych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Wschowa_przeznaczonych_do_najmu_na_czas_oznaczony_do_3_lat/
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95) Nr B.0050.107.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku  w sprawie okresowego 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie, 

96) Nr B.0050.109-110.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

97) Nr B.0050.114.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących 

procedury zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych na terenie gminy 

Wschowa, 

98) Nr B.0050.115.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie inwentaryzacji  

w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 

i weryfikacji wartości tych składników na dzień 31 grudnia 2020r., 

99) Nr B.0050.116.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Wschowa, przeznaczonych do dzierżawy 

na cele nierolnicze i rolnicze w roku 2021, 

100) Nr B. 0050.117.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wschowa, położonej we Wschowie, 

101) Nr B.0050.118.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wschowa, położonej we Wschowie, 

102) Nr B.0050.120.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji 

przetargowej, 

103) Nr B.0050.121.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: przekazania do 

korzystania  mienia komunalnego  Gminy Wschowa sołectwu Tylewice, 

104) Nr B.0050.123.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów 

przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 

rok szkolny 2020 / 2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa., 

105) Nr B.0050.124.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji 

ds. sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne, 

106) Nr B.0050.125.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 

zbycie i ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wschowa, położonej we Wschowie, 

107) Nr B.0050.126.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 

zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, 

108) Nr B.050.127.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości za grunty przejęte pod drogi publiczne nieruchomości, 

109) Nr B.0050.128.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: okresowego 

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy, 

https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/492/Zarzadzenie_w_sprawie_okresowego_powierzenia_pelnienia_obowiazkow_dyrektora__0D_0ASzkoly_Podstawowej_w_Konradowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/492/Zarzadzenie_w_sprawie_okresowego_powierzenia_pelnienia_obowiazkow_dyrektora__0D_0ASzkoly_Podstawowej_w_Konradowie/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/502/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/502/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/502/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/502/Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_egzaminacyjnej_do_przeprowadzenia_postepowania_egzaminacyjnego_dla_nauczyciela_ubiegajacego_sie_o_awans_zawodowy_na_stopien_nauczyciela_mianowanego_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/505/Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_miasta_i_gminy_Wschowa_dotyczacych_procedury_zniesienia_urzedowych_nazw_obiektow_fizjograficznych_na_terenie_gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/505/Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_miasta_i_gminy_Wschowa_dotyczacych_procedury_zniesienia_urzedowych_nazw_obiektow_fizjograficznych_na_terenie_gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/505/Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_miasta_i_gminy_Wschowa_dotyczacych_procedury_zniesienia_urzedowych_nazw_obiektow_fizjograficznych_na_terenie_gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/505/Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_miasta_i_gminy_Wschowa_dotyczacych_procedury_zniesienia_urzedowych_nazw_obiektow_fizjograficznych_na_terenie_gminy_Wschowa/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/504/Zarzadzenie_w_sprawie__inwentaryzacji_w_drodze_porownania_danych_ksiag_rachunkowych__0D_0Az_odpowiednimi_dokumentami_i_weryfikacji_wartosci_tych_skladnikow_na_dzien_31_grudnia_2020r__0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/504/Zarzadzenie_w_sprawie__inwentaryzacji_w_drodze_porownania_danych_ksiag_rachunkowych__0D_0Az_odpowiednimi_dokumentami_i_weryfikacji_wartosci_tych_skladnikow_na_dzien_31_grudnia_2020r__0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/504/Zarzadzenie_w_sprawie__inwentaryzacji_w_drodze_porownania_danych_ksiag_rachunkowych__0D_0Az_odpowiednimi_dokumentami_i_weryfikacji_wartosci_tych_skladnikow_na_dzien_31_grudnia_2020r__0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/506/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_polozonych_na_terenie_Gminy_Wschowa_2C_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_cele_nierolnicze_i_rolnicze_w_roku_2021_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/506/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_polozonych_na_terenie_Gminy_Wschowa_2C_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_cele_nierolnicze_i_rolnicze_w_roku_2021_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/506/Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_polozonych_na_terenie_Gminy_Wschowa_2C_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_cele_nierolnicze_i_rolnicze_w_roku_2021_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/507/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/507/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/507/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/507/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/507/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/507/Zarzadzenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_i_ustalenia_ceny_sprzedazy_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Wschowa_2C_polozonej_we_Wschowie_0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/518/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia__terminow_przerw_w_pracy_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_0D_0Aw_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020__2F_2021_2C__dla_ktorych_organem_0D_0Aprowadzacym_jest_Gmina_Wschowa__0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/518/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia__terminow_przerw_w_pracy_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_0D_0Aw_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020__2F_2021_2C__dla_ktorych_organem_0D_0Aprowadzacym_jest_Gmina_Wschowa__0D_0A/
https://bip.gminawschowa.pl/akty/10002/518/Zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia__terminow_przerw_w_pracy_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_0D_0Aw_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020__2F_2021_2C__dla_ktorych_organem_0D_0Aprowadzacym_jest_Gmina_Wschowa__0D_0A/
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110) Nr B.0050.129.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: zbycia, ustalenia 

ceny zbycia nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty. 

 

2. Składanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych 

Przygotowała: Agnieszka Tomczak – Kierownik Referatu Rozwoju 

W 2020 roku Gmina Wschowa złożyła następujące wnioski o dofinansowanie zadań ze 

środków zewnętrznych: 

1) do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych zadania: Budowa nawierzchni na ulicy Klonowej, Leśnej, 

Leszczynowej we Wschowie. 

Wartość zadania – 1 539 914,00, 

w tym: dofinansowanie – 1 231 931,00. 

2) do Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie 

zadania: Remont dachu wraz z pokryciem stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont 

elewacji tzw. Białego Domku we Wschowie. 

Wartość zadania – 62 406,86. 

Wniosek opiewał na 100 % dofinansowania. 

3) do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji  Lokalnych zadań: 

a) „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Miasta Wschowa” 

Wartość zadania: 3 500 000,00, 

w tym: dofinansowanie 1 500 000,00, 

b) Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Kandlewie 

Wartość zadania: 1 100 000,00, 

w tym: dofinansowanie 1 000 000,00, 

c) Przebudowa oświetlenia ulicznego w Tylewicach 

Wartość zadania – 500 000,00. 

Wniosek opiewał na 100 % dofinansowania. 

4) do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie ze środków Rządowego 

Programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na realizację zadania o tej samej 

nazwie. 

Wartość zadania – 95 370,00. 

Wniosek opiewa na 100 % dofinansowania. 

5) do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie ze środków Rządowego 

Programu: Opieka wytchnieniowa na realizację zadania o tej samej nazwie. 

Wartość zadania – 91 800,00. 

Wniosek opiewał na 100 % dofinansowania. 

 

3. Wydawanie decyzji, sporządzanie umów i inne 

Przygotowali:  
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Marta Panicz-Szajnkenig – I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

  Marek Kraśny – II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

Patrycja Sobczuk- Dyrektor Biura Inwestycji i Infrastruktury 

  Anna Wiśniewska – Dyrektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych 

  Łukasz Koleśnik – Kierownik Referatu Podatków i Windykacji 

Joanna Kołodziej – Dyrektor Biura Gospodarki Przestrzennej  

i Nieruchomości 

Agnieszka Tomczak – Kierownik Referatu Rozwoju 

Witold Skorupiński – Komendant Straży Miejskiej we Wschowie 

Monika Domeracka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie 

Burmistrz jest organem wykonawczym administracji publicznej i organem podatkowym. 

Działa w postępowaniu administracyjnym w sprawach indywidualnych, wydając decyzje 

administracyjne oraz w postępowaniach dotyczących podatków. 

Do wydawania decyzji Burmistrz może upoważnić swoich zastępców, dyrektorów 

jednostek budżetowych,  innych pracowników urzędu gminy. 

W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa jako organ wydał m.in. decyzje 

w niżej wymienionym zakresie: 

1) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – 56, 

2) zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 31, 

3) zezwalające na umieszczenie reklam w pasie drogowym – 8, 

4) zezwalające na lokalizację zjazdów z dróg gminnych – 9, 

5) uzgadniające lokalizację w drogach publicznych urządzeń niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 43, 

6) ustalające warunki zabudowy – 132, 

7) decyzje środowiskowe – 25, 

8) ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego – 14, 

9) ustalające opłaty adiacenckie – 13, 

10) naliczające opłatę planistyczną – 13, 

11) zatwierdzające podział nieruchomości – 54, 

12) realizacji zasiłku rodzinnego oraz dodatków – 765, 

13) realizacji jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia dziecka – 122, 

14) realizacji świadczenia rodzicielskiego – 53, 

15) realizacji specjalnego zasiłku opiekuńczego – 17, 

16) realizacji zasiłku dla opiekuna – 2, 

17) realizacji zasiłku pielęgnacyjnego – 325, 

18) realizacji świadczenia pielęgnacyjnego  - 151, 

19) realizacji świadczenia wychowawczego  - 109, 

20) realizacji Programu „ Dobry Start” - 39 

21) realizacji świadczeń z pomocy społecznej -  2 963 
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22) potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych – 21 

23) realizacji dodatków mieszkaniowych - 67 

24) umarzającą mandat karny – 1 

25) decyzje podatkowe wymiarowe (na początku roku) oraz ustalające, zmieniające, 

uchylające i z nadpłatą (w trakcie roku) z rejonu Miasto Wschowa - łącznie ok. 6 110 

26) decyzje podatkowe wymiarowe (na początku roku) oraz ustalające, zmieniające, 

uchylające i z nadpłatą (w trakcie roku) z pozostałych rejonu Gmina Wschowa - łącznie 

ok. 4 160 

27) decyzje związane z umorzeniami, rozłożeniem na raty, z odroczeniem terminu 

płatności w podatkach - łącznie ok. 40 

28) decyzje związane z określeniem nadpłat/zwrotów w podatkach i opłatach 

skarbowych - łącznie ok. 35. 

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa: 

1) dokonał 88 uzgodnień  lokalizacji urządzeń w drogach wewnętrznych, 

2) wydał 82  opinie do projektów organizacji ruchu, 

3) podpisał m.in: 

a) 42 umowy o udostępnienie nieruchomości w celu realizacji infrastruktury technicznej, 

b) 31 umów na udzielnie dotacji organizacjom pozarządowym, 

c) 13 umów na wymianę pieców, 

d) 3 umowy na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie opieki nad dziećmi 

w żłobku, 

e) 6 umów dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu w ramach 

Programu „Bezpieczny Strażak”, 

f) umowy: z Miedziowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości, ze Stowarzyszeniem 

Wschowski Inkubator Potencjału, 

g) umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: 

- z Powiatem Wschowskim, 

- z Powiatem Leszczyńskim, 

- z Gminą Miejską Głogów, 

- z Miastem Leszno, 

- ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we 

Wschowie, 

h) umowy i porozumienia z Komendami: Powiatowej Policji we Wschowie 

i Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, 

i) umowy na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, m.in: 

- z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

zadań: 

-- Budowa drogi gminnej Nr 104037F – ul. 17 Pułku Ułanów we Wschowie wraz 

z łącznikiem z drogą powiatową nr 4118F i drogą wewnętrzną. 
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-- Budowa trzech odcinków drogi gminnej Nr 104029F zlokalizowanej w rejonie 

ul. Nowy Rynek we Wschowie, 

- z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania

 określonego w Programie „Asystent Rodziny”, 

- z Centrum Projektów „Polska Cyfrowa” o powierzenie grantu w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - na realizację Projektów 

grantowych: „Zdalna Szkoła” i Zdalna Szkoła +”, 

- z Ministrem Sportu na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej zadania inwestycyjnego: Przebudowa kompleksu sportowego 

zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie, 

- z Województwem Lubuskim: 

-- na realizację zadania: Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 278  przy  ul.  Obrońców Warszawy we Wschowie, 

-- na realizację Projektu „ Bezpieczny Strażak”, 

- z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej na dofinansowanie zadania: 

Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

j) umowy ze Spółką Komunalną Wschowa m.in na: prowadzenie targowiska 

miejskiego, prowadzenie szaletów miejskich, oczyszczanie Miasta i Gminy Wschowa 

w latach 2020 -2021,  utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej oraz wycinkę, 

pielęgnację i sadzenie drzew w obrębie Miasta Wschowy, uruchomienie, bieżącą 

konserwacją i nadzór nad funkcjonowaniem fontann, bieżące utrzymanie czystości i 

porządku w poczekalni dworca PKP we Wschowie, 

k) inne umowy z podmiotami wyłonionymi w  postępowaniach  o udzielenie zamówień 

publicznych w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie. 
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Rozdział 3. REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I STRATEGII  W 2020 ROKU 

 

I. Projekty realizowane w zakresie infrastruktury wodociągowej  i sanitacyjnej 

Przygotowali: Marek Kraśny – II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

   Krzysztof Kołodziejczyk – Prezes Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. 

Patrycja Sobczuk – Dyrektor Biura Inwestycji i Infrastruktury 

1. Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. w 2020 roku realizowała projekty dotyczące: 

1) Sieci wodociągowej: 

a) na ul. Leszczynowej -wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 50 m 

i średnicy 110 mm, 

b) na ulicach: Irlandzkiej, Austriackiej, Belgijskiej, Holenderskiej, Szwedzkiej  

– przebudowano odcinek głównej nitki wodociągowej  o długości ok. 400 m 

i średnicy 315mm, 

2)  Sieci kanalizacyjnej: 

a) na ul. Leszczynowej - wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 50 m 

i średnicy 200 mm, 

b) na osiedlu Zacisze -zbudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości ok 700 mb 

średnicy 200 mm obejmującą odcinki ulicy Szwedzkiej, Irlandzkiej, Austriackiej, 

Belgijskiej i Holenderskiej. 

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w 2020 roku wykonał 940 m sieci wodociągowej 

w miejscowościach: Siedlnica, Nowa Wieś i Przyczyna Górna. 

Ponadto, w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez 

wdrożenie kompleksowego systemu e – usług dla ludności świadczonych przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo i kanalizacyjne, na terenie 9 powiatów województwa 

lubuskiego zamontowano 2000 szt. przyrządów rejestrujących przepływ wody oraz 

zainstalowano 2100 szt. modułów radiowych wraz z oprogramowaniem, zakupiono 

program Sofhard oraz sprzęt do zdalnego odczytu wodomierzy. 

 

II. Projekty realizowane w zakresie dróg publicznych 

Przygotowali: Marek Kraśny – II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

Patrycja Sobczuk – Dyrektor Biura Inwestycji i Infrastruktury 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa – Buczyna ( Papiernia) łączącej  

ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową  Nr 1012 F. 

Projekt został dofinansowany środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W ramach zadania wykonane zostało 1365 m jezdni i 495 m chodnika. Drogę 

poszerzono do 5 metrów. Pobocze gruntowe odpowiednio wyprofilowano. Przy 

przystankach autobusowych postawione zostały dwie wiaty przystankowe. Ponadto 

powstało przejście dla pieszych, zjazdy do posesji oraz odtworzono rowy przydrożne. 

2. Budowa drogi gminnej Nr 104037F – ul. 17 Pułku Ułanów we Wschowie wraz 

z łącznikiem z drogą powiatową nr 4118F i drogą wewnętrzną. 
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Projekt został dofinansowany środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W ramach zadania w 2020 roku wykonano ok 510 m nawierzchni ulic i 453 m chodnika. 

Ponadto wykonano zjazdy do posesji i 345 m sieci kanalizacji deszczowej średnicy 250 

mmi 189 m średnicy 200 mm. 

Poniesiono koszty z tytułu prac geodezyjnych, nadzoru archeologicznego, jak również 

usunięcia kolizji słupa linii napowietrznej niskiego napięcia. 

3. Budowa trzech odcinków  drogi gminnej  Nr 104029F zlokalizowanej w rejonie ulicy 

Nowy Rynek we Wschowie. 

Projekt został dofinansowany środkami z Funduszu Dróg  Samorządowych. 

Zadanie dotyczyło budowy trzech odcinków drogi gminnej nr 104029F, które 

zlokalizowane są w rejonie ulicy Nowy Rynek we Wschowie. Wykonane zostało 315 m 

jezdni, 111 m chodnika oraz 440 m pobocza. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano 

40 miejsc postojowych dla pojazdów mieszkańców oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte i I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 

we Wschowie. 

W ramach zadania wykonane zostało również odwodnienie oraz oświetlenie drogowe. 

 

III. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 

zwierząt  na terenie Gminy Wschowa 

Przygotowała: Marta Panicz-Szajnkenig – I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Wschowa 

W związku z podjętą w dniu 8 kwietnia 2020 roku Uchwałą Nr XVI/157/2020 Rady 

Miejskiej we Wschowie - przystąpiono do realizacji powyższego programu podejmując 

następujące działania: 

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt za pomocą profesjonalnych pętlic i siatek, 

b) transport wyłapanych zwierząt w warunkach i na zasadach zgodnych z ustawą 

o ochronie zwierząt, 

c) opieka nad złapanymi zwierzętami przez okres minimum dwóch tygodni i w razie 

potrzeby zapewnienie pomocy weterynaryjnej przed przekazaniem bezdomnych 

zwierząt do schroniska lub osobie zainteresowanej ich posiadaniem i zdolnej 

zapewnić im należyte warunki bytowe, 

d) leczenie chorych zwierząt rokujących możliwość wyleczenia, 

e) niesienie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz innych 

okolicznościach, 

f) doprowadzenie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub 

podejrzanych o wściekliznę. 

Podpisano umowę z Gminą Miejską Głogów, w której określono warunki i zasady 

współpracy w zakresie funkcjonowania i przyjmowania bezdomnych psów do Miejskiego 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie. 
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Zapewniono: miejsce czasowego miejsca pobytu zwierząt gospodarskich, świadczenie 

całodobowych usług weterynaryjnych i opieki w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt na terenie Gminy Wschowa, możliwość utylizacji martwych zwierząt. 

Zakupiono  i wydano karmę społecznym opiekunom kotów. 

 

IV. Projekt w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – wymiany źródeł ciepła 

Przygotowali: Marek Kraśny – II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

Patrycja Sobczuk – Dyrektor Biura Inwestycji i Infrastruktury 

Zakończono pod względem technicznym termomodernizację obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Wschowa. 

Projekt realizowany był od 2016 roku i dotyczył obiektów użyteczności publicznej we 

Wschowie: 

- Szkoły Podstawowej nr 1; 

- Szkoły Podstawowej nr 2; 

- Przedszkola nr 5 – Słoneczne Przedszkole. 

W 2020 roku wykonano roboty budowlano – montażowe, instalacyjne  w budynkach 

szkół i przedszkola, umożliwiono uruchomienie systemów ogrzewania i przekazano do 

użytku. Termomodernizację zakończono pod względem technicznym. 

Projekt jest dofinansowywany  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 

2020. Trwa jego rozliczenie finansowe. 

 

V. Projekty realizowane w zakresie poprawy dostępności społeczeństwa do szybkiej 

sieci szerokopasmowej i doskonalenia umiejętności cyfrowych 

Przygotowała: Agnieszka Tomczak – Kierownik Referatu Rozwoju 

1. Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa 

Zgodnie z założeniami projektowymi w szkoleniach wzięło udział łącznie 108 osób. 

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach mieszkańcy Gminy nabyli umiejętności związane 

z obsługą komputerów i wykorzystaniem aplikacji ułatwiających codzienne życie. 

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość samodzielnie przetestować działanie np. aplikacji 

bankowej, sklepów internetowych, aplikacji ePUAP. Dzięki praktycznym zajęciom 

uczestnicy chętniej i łatwiej będą odkrywać nowe funkcje internetowej przestrzeni. 

Szkolenie pozwoliło im w pełni wykorzystywać możliwości Internetu. 

W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia: 

a) Działam w sieciach społecznościowych, 

b) Kultura w sieci, 

c) Moje finanse i transakcje w sieci, 

d) Mój biznes w sieci, 

e) Rodzic w Internecie, 

f) Rolnik w sieci, 
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g) Tworzę stronę internetową. 

Zakupiono 12 laptopów, przekazano dotację celową dla Partnera Projektu  

- Miedziowego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości. 

Projekt dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014 – 2020. 

2. WiF i 4EU 

Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla 

mieszkańców Europy i turystów w miejscach użyteczności publicznej: parki, place, budynki 

publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. Gmina Wschowa złożyła 

wniosek i pozyskała bon o wartości 15 000€ na budowę nowoczesnej instalacji 

zapewniającej bezpłatny dostęp do sieci WI-FI we Wschowie. 

 

VI. Projekty realizowane w zakresie oświaty i edukacji. 

1. Przebudowa  kompleksu sportowego  zlokalizowanego przy  Szkole Podstawowej 

Nr 3 we Wschowie 

Przygotowali: Marek Kraśny – II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

Patrycja Sobczuk – Dyrektor Biura Inwestycji i Infrastruktury 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

w ramach Programu Sportowa Polska. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie. Zakres przebudowy obejmuje:  

- boisko wielofunkcyjne, 

- kort tenisowy wraz z ogrodzeniem, 

- bieżnię lekkoatletyczną, 

- boisko do siatkówki, 

- skocznie do skoku wzwyż, 

- rzutnie do pchnięcia kulą, 

- boisko do piłki nożnej. 

Ponadto w zakresie robót jest wykonanie nowych dojść, wykonanie fragmentu nowego 

ogrodzenia terenu oraz wymiana opraw oświetleniowych. 

Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i poziomu bezpieczeństwa 

obiektu oraz rozszerzenie zakresu użytkowego. Realizacja inwestycji przy Szkole 

Podstawowej nr 3 we Wschowie to umożliwienie pełnego wykorzystania infrastruktury 

sportowej oraz podniesienie atrakcyjności placówki. Kompleks boisk wykorzystywany jest 

przez uczniów w trakcie lekcji, kluby sportowe oraz mieszkańców miasta. Potencjał 

miejsca pozwala na organizację imprez i zawodów sportowych. 

Realizacja zadania jest kontynuowana w roku 2021. 

2. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”  - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego 

Przygotowała: Agnieszka Tomczak – Kierownik Referatu Rozwoju 
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W ramach Projektów zakupiono 33 laptopy i 2 dwa tablety wraz z oprogramowaniem, 

które przekazano do szkół z terenu Gminy Wschowa oraz doposażono w 38 komputerów 

o podwyższonym standardzie rodziny wielodzietne  - 3+ . 

Dodatkowo właściciel firmy KAJA Komputer Krzysztof Jasek ufundował 8 półrocznych 

abonamentów dostępu do Internetu dla uczniów. 

Sprzęt komputerowy wykorzystywany jest podczas nauki zdalnej. Docelowo zakupione 

laptopy i tablety pozostaną w szkołach i będą służyły uczniom i nauczycielom. 

Projekty sfinansowano w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014 – 2020. 

3. Lokalny Animator Sportu. 

Przygotowała: Anna Wiśniewska - Dyrektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych 

Projekt to systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie 

aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału 

w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków 

Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu. 

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu 

o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz 

pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele 

wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy. 

Lokalnym Animatorem Sportu może być osoba wytypowana przez Jednostkę 

Samorządu Terytorialnego (JST), a następnie zaakceptowana przez Operatora (Instytut 

Sportu - Państwowy Instytut Badawczy) posiadająca umiejętności, kwalifikacje 

i uprawnienia umożliwiające inicjowanie, organizowanie, prowadzenie działalności na 

obiektach Orlik. 

W ramach umowy z dnia 8 lipca 2020 roku, Gmina Wschowa powierzyła wykonywanie 

obowiązków animatora 2 osobom, w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin miesięcznie. 

4. Projekty realizowane przez szkoły podstawowe: 

1) Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie: 

Przygotował: Maciej Grabianowski- Dyrektor Szkoły 

a) Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa – zwiększenie kompetencji w zakresie 

nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz podstaw 

programowania uczniów klas I -III – przeprowadzono szkolenie stacjonarne nauczycieli 

klas i -III, zajęcia praktyczne, warsztaty z uczniami pod opieką mentora projektu, 

b) ERASMUS New Era Education of Digital Skilks – bezpieczne i efektywne korzystanie 

z IT, zastosowanie innowacyjnych metod nauczania w czasach edukacji cyfrowej, 

łączenie tradycyjnego nauczania z nowoczesnymi metodami, poprawa znajomości 

języka angielskiego – realizację zadań rozpoczęto w 2020 roku - zgodnie 

z harmonogramem projektu, 
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c) Z laboratoriów w Świat  - wsparcie uczniów w wyborze zawodu - edukatoria 

akademickie – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, motywacji i aktywności 

edukacyjnej przez poszerzenie horyzontów i działania laboratoryjne, budowanie 

decyzyjności dzieci i młodzieży przez umożliwienie wyborów zawodu w formie 

ćwiczeniowej – zacieśnienie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 

w Lesznie, z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizacja 

cyklicznych spotkań laboratoryjnych, zajęć związanych z programowaniem, 

biologią, pracą laboratoryjną, informatyką dla uczniów klas VI-VIII, 

d) XV Masowy bieg z okazji Dnia Dziecka – propagowanie zdrowego stylu życia, 

kształtowanie świadomości zdrowotnej odbiorców, przedstawienie korzyści  

płynących z amatorskiego uprawiania sportu, propagowanie prawidłowych 

nawyków i postaw prozdrowotnych – wykonanie plakatów, zaproszeń, 

regulaminów, dyplomów, mapy trasy biegu, oznakowanie trasy biegu, wystawa 

fotograficzna, organizacja biegu, podsumowanie imprezy, 

e) Szklanka mleka, owoce i warzywa w szkole – trwała zmiana nawyków 

żywieniowych poprzez zwiększenie udziału warzyw i owoców oraz mleka 

i przetworów, upowszechnianie zdrowej i zbilansowanej diety, propagowanie  

zdrowego odżywiania się - systematyczna okresowa dystrybucja porcji mleka, 

warzyw i owoców wśród uczniów klas I-V, 

f) Projekt e – Twinning – Postcrossing – poprawa znajomości języka angielskiego, 

poznanie innych kultur, tradycji i zwyczajów – projektowanie indywidualnych kart 

pocztowych związanych z miejscową kulturą, historią i lokalnymi  zwyczajami, 

nawiązanie znajomości korespondencyjnych z innymi uczestnikami projektu, 

wymiana kart pocztowych, ekspozycja kart pocztowych z całego świata, 

g) Przygotowani na sukces. Kulinarny przewodnik młodych lokalsów – rozwijanie 

kluczowych kompetencji społecznych, komunikacji, współpracy w zespole, 

nawiązywania nowych relacji, autoprezentacji, organizacji czasu wolnego oraz 

odkrywanie i wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego w zakresie 

kulinariów – organizacja cyklu spotkań z ekspertami kulinarnymi, lokalnymi 

producentami żywności, dietetykami, szkołami gastronomicznymi, redagowanie 

przewodnika kulinarnego. 
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2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie: 

Przygotowała: Małgorzata Kordek- p.o. Dyrektora Szkoły 

a) Moje miejsce na ziemi – zakup defibrylatora zewnętrznego AN, skrzynki na 

defibrylator  oraz zestaw pierwszej pomocy przedmedycznej - prezentacja 

multimedialna na temat zasad udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej, w 

której znalazły się dwa filmiki instruktażowe o bezpiecznej resuscytacji krążeniowo – 

oddechowej i zasadach korzystania z defibrylatora AED. Zorganizowano dwa 

konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, 

b) Centrum Mistrzostwa Informatycznego – podniesienie kompetencji kadry 

dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie – nauczyciel 

informatyki otrzymał grant, uczestniczył w certyfikowanym kursie przygotowującym 

do prowadzenia zajęć z algorytmiki oprogramowania, otrzymał dostęp do 

materiałów edukacyjnych, video, scenariuszy zajęć na otwartych licencjach oraz 

opiekę eksperta, 

c) Szkolny Klub Sportowy – wspieranie podejmowania aktywności fizycznej, promocja 

zdrowego i aktywnego stylu życia – uczestnictwo uczniów w grach i zabawach, 

wyścigi i gry terenowe, zadania indywidualne i zespołowe, 

d) Digital Kids – zaprogramuj misję na Marsa! – stacjonarna indywidualna i grupowa 

nauka zagadnień z obszaru  kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania 

i nauczania programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  oraz uczniów 

klas 1 – 3 – nauczyciele brali udział w zajęciach prowadzonych przez 

wykwalifikowanego trenera, uruchomiono platformę on line – jako formę wsparcia 

dla uczniów i nauczycieli. Każdy nauczyciel prowadził zajęcia praktyczne  

z uczniami. 

3) Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie: 

Przygotowała: Małgorzata Goździcka-Marciniak - Dyrektor Szkoły 

a) Kubusiowi przyjaciele natury - proekologiczna edukacja dzieci -zachęcenie uczniów 

do ruchu ekologicznego od najmłodszych lat - udział w zajęciach tematycznych, 

podczas których uczniowie poznawali zasady ekologii oraz jak troszczyć się o 

środowisko naturalne. 

b) Akademia Bezpiecznego Puchatka - zapoznanie uczniów z zasadami pierwszej 

pomocy, efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki, selekcji 

informacji i rozwijania kreatywności - zapoznanie dzieci z zasadami ruchu 

drogowego, udział w warsztatach bezpiecznego poruszania się po drogach,  

w quizie o bezpieczeństwie, odgrywanie scenek dotyczących reagowania  

w kontaktach z nieznajomymi. 

c) Działaj z impetem - edukacja ekologiczna związana z segregacją odpadów i ich 

recyklingiem - zapoznanie uczniów z rodzajami odpadów, sposobami ich 

segregacji, wykonanie choinki ekologicznej, układania haseł  i rebusów o tematyce 

ekologicznej, przygotowanie pojemników na odpady w klasie. 

https://bip.gminawschowa.pl/53/28/Szkola_Podstawowa_nr_2_im__Bohaterow_Westerplatte_we_Wschowie/
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d) Być jak Ignacy - promowanie zdobywania wiedzy o polskich naukowcach  

i wynalazcach z zakresu energii, technologii, ekologii, transportu, technologii 

przyszłości - udział w konkursie, wykonanie makiety z wiatrakiem, eksperymentów z 

wodą , rebusów, quizów, wykonanie symbolu oszczędzania wody, ekologicznej 

zabawki wielokrotnego użytku, eksperymentów naukowych „Powietrzny wir”, 

„Sprężyste powietrze”, „Wulkan”, wirtualna wizyta w Muzeum Warszawskim oraz 

udział w lekcji muzealnej w Muzeum Ziemi Wschowskiej. 

4) Szkołę Podstawową w Osowej Sieni: 

a) Owoce w szkole, Mleko w szkole – celem projektu była  trwała zmiana nawyków 

żywieniowych dzieci i uczniów poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw oraz 

produktów mlecznych  w codziennej diecie w tym: 

- upowszechnianie zdrowej i zbilansowanej diety, 

- wzrost świadomości społecznej środowiska lokalnego w zakresie zdrowego trybu 

życia i pożądanych postaw 

Projekt był skierowany do uczniów klas I-V szkół podstawowych. 

Od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku programem objętych zostało 83 uczniów 

szkoły, w okresie od września 2020 do grudnia 2020 - 61 uczniów. 

W ramach realizacji programu uczniowie otrzymywali owoce i warzywa w postaci jabłek, 

gruszek, porcjowanych marchewek i innych oraz mleko i jogurty. Ponadto, zgodnie z 

założeniami programu w szkole realizowane były zajęcia promujące zdrowe odżywianie, 

uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, na których przygotowywali sałatki, 

koktajle owocowe i mleczne. Uczniowie przygotowywali gazetki oraz prezentacje 

multimedialne nt. zdrowego odżywiania, które prezentowane były na korytarzach 

szkolnych i wyświetlane były na telebimie szkolnym. 

b) „Lepsza szkoła” - sesje z plusem  -  badanie efektywności nauczania z zakresu 

matematyki, w tym: 

- rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej, 

- badanie kompetencji matematycznych uczniów, 

- planowanie pracy na kolejnych etapach edukacyjnych. 

Program realizowany był przez 78 uczniów klas IV – VIII i polegał na przeprowadzeniu 

w każdym roku szkolnym trzech testów diagnostycznych, na początku, po pierwszym i po 

drugim semestrze. Daje to możliwość badania bieżących postępów w nauce całych 

zespołów klasowych i pojedynczych uczniów. Uczniowie, nauczyciele i rodzice otrzymują 

szczegółową informację w formie raportu, w którym uwzględnione są osiągnięcia 

uczniów i obszary do dalszego doskonalenia. 

c) „Mała książka – wielki człowiek” - propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych 

uczniów. 

Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej był bezpłatny i skierowany 

został do 18 uczniów klasy pierwszej naszej szkoły i do ich rodziców. W ramach niego, 

naszym pierwszoklasistom przekazano wyprawki czytelnicze, a rodzicom broszury 



       Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa za rok 2020       
 

 

29 

informacyjne, ponadto pozyskano dodatkowe pozycje książkowe. W ramach szkolnych 

działań zorganizowano ślubowanie na szkolnego czytelnika oraz przeprowadzono 

kiermasz książkowy. 

d) „Bezpieczne pierwszaki i przedszkolaki” -  poszerzenie wiedzy dziecka z zakresu 

jego bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego w tym: 

- zachowania się na drodze, 

- zasad zachowania się wobec nieznanych zwierząt i wobec ich ataku 

i nietypowego zachowania, 

- zasad zachowania się w środkach masowej komunikacji, 

- zasad pierwszej pomocy przedmedycznej 

Szkolny projekt adresowany był do 31 dzieci przedszkolnych oraz uczniów klasy 

pierwszej naszej szkoły. W ramach jego realizacji zorganizowane były spotkania 

z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej oraz warsztaty praktyczne ze strażakiem, 

podczas których dzieci zdobywały niezbędne umiejętności i uczyły się reagować 

w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W ramach realizacji projektu 

przewidziano konkursy plastyczne, prelekcje i  pogadanki. 

5) Szkołę Podstawową w Siedlnicy 

Przygotował: Robert Alefierowicz- Dyrektor Szkoły 

a) Z ortografią za pan brat – wyruszamy w świat – kształtowanie nawyku 

prawidłowego stosowania  zasad ortograficznych, rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych, kształtowanie nawyku pracy ze słownikiem  ortograficznym – 

uczniowie grali w gry ortograficzne, rozwiązywali quizy i brali udział w szkolnym 

konkursie informatycznym. 

b) Żywa lekcja historii – zapoznanie się z historią II wojny światowej, kształtowanie 

postaw patriotycznych – uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej poświęconej 

tematyce wojny  i okupacji, rozwiązywali zadania, tworzyli prace plastyczne, 

c) Bohater ON – upamiętnienie  i uhonorowanie uczestników Powstania 

Warszawskiego, podniesienie poziomu wiedzy na temat tego wydarzenia - 

uczniowie obejrzeli film na temat Powstania Warszawskiego, tworzyli kartki i plakaty 

z życzeniami dla Powstańców. 

d) Marzycielska Poczta – wspieranie chorych dzieci poprzez wysyłanie im tradycyjnych 

kartek i listów, kształtowanie wrażliwości uczniów na trudną sytuację rówieśników- 

uczniowie pisali listy, wykonywali laurki dla chorych dzieci. 

e) 100 lat Bitwy Warszawskiej – zapoznanie się uczniów z historią wojen polsko – 

bolszewickich w latach 1919 – 1920 – emisja filmu „ Bitwa Warszawska, udział 

w konkursie historycznym, widowisko – multimedialne pod hasłem „ 1920”. 

f) Baczyński – poeta Apokalipsy Spełnionej – zapoznanie się z twórczością K.K. 

Baczyńskiego - analiza i interpretacja utworów poety, poznanie innych 

przedstawicieli Pokolenia Kolumbów, udział w szkolnym konkursie recytatorskim. 
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6) Szkołę Podstawową w Lginiu: 

Przygotował: Tomasz Andrys- Dyrektor Szkoły 

a) Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury (Moduł I-książki z dzieciństwa) 

- przekazywanie najmłodszym dzieciom miłości do czytania książek, rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych  - przedstawianie i czytanie dzieciom bajek, baśni 

z dzieciństwa. Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w projekcie poprzez 

czytanie dzieciom bajek w domu. Natomiast dzieci wykonywały rysunki na 

podstawie wysłuchanych bajek, 

b) „Lepsza Szkoła” - rozwijanie kompetencji matematycznych - udział w 3 sesjach, 

w każdej klasie w ciągu roku oraz w Próbnym Egzaminie ósmoklasisty  

organizowanym przez GWO, 

c) Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - rozwijanie kompetencji matematycznych  

- zajęcia rozwijające sprawność rachunkową w zakresie mnożenia -  gry i zabawy 

edukacyjne, plakaty, przeprowadzenie akcji „młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę 

mnożenia znają”, komisje uczniowskie sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia 

wśród dzieci i dorosłych, wyłoniono Ekspertów Tabliczki Mnożenia 

d) Światowy Dzień Liczby Pi - zapoznanie z najsłynniejszą liczbą świata, czyli liczbą Pi, 

rozwijanie kompetencji matematycznych, nauka przez zabawę - przedstawiono 

prezentację, wyemitowano film związany z liczbą  Pi, zapoznano się z historią 

i ciekawostkami jej dotyczącymi, przeprowadzono   gry i zabawy edukacyjne,  quizy 

sprawdzające wiedzę o Pi. Dzieci  sporządziły plakaty związane z liczbą Pi, 

e) Europejski Dzień Języków - poszerzanie u dzieci wiedzy o krajach europejskich, 

zapoznawanie się  kulturą i obyczajami danego kraju  - klasy przedstawiły 

poszczególne kraje na plakatach, stworzyły  stroje ludowe  dla wylosowanego kraju,  

przygotowały ciekawostki na jego temat, 

f) Ogólnopolska akcja „ Szkoła do hymnu” - w przeddzień Święta Niepodległości 

o symbolicznej godzinie 11:11 zgodnie z zaproszeniem  Ministerstwa Edukacji 

Narodowej  uczniowie  włączyli się  do akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 

czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. – w roku  2020 ze względu na 

ograniczenia wynikające ze stanu epidemii wspólne śpiewanie odbyło się za 

pomocą komunikatorów on-line w klasach IV-VIII i w klasie III. Szkoła zgłosiła się e-

mailowo na adres Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji i otrzymała pamiątkowy 

dyplom. 

g) Konkurs plastyczny w rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

- popularyzacja wiedzy o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, rozbudzanie 

postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, przybliżenie 

piękna i bogactwa ziemi ojczystej - Centrum Kultury i Rekreacji zaprosiło dzieci 

i młodzież w wieku od 7 do 16 lat do udziału w   projekcie. Zadaniem było wykonanie 

pracy plastycznej. Konkurs odbył się w formie on-line. Wzięło w nim udział 8 uczniów 

klas IV-VII. Troje zdobyło wyróżnienia. 
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h) Ogólnopolski Tydzień Kariery - rozwój poradnictwa zawodowego  - wizyta w szkole 

doradców  zawodowych  z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Uczniowie klas  

starszych uczestniczyli w warsztatach „ W każdym z nas drzemią talenty”, 

„Odkrywamy swój potencjał zawodowy”. Młodsi uczniowie wykonywali gazetki 

tematyczne „Kim chcę zostać w przyszłości”, „Zawody naszych rodziców”. Wszyscy 

brali też udział w konkursie plastycznym „Mój zawód przyszłości” podzielony na 

kategorie wiekowe. W każdej z klas odbywały się rozmowy zawodoznawcze. 

7) Szkołę Podstawową w Konradowie: 

Przygotowała: Kamila Obel- Dyrektor Szkoły 

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, 

aktywizacja  oraz promowanie młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzenie 

kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych – 

nauczyciel informatyki otrzymał grant z Politechniki Łódzkiej na uczestnictwo 

w dwusemestralnym, certyfikowanym kursie, prowadzonym na jednej z najlepszych 

uczelni informatycznych w kraju przygotowującym do zajęć z algorytmiki  

i programowania. Nauczyciel prowadził kółko informatyczne. 

8) Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Łysinach:  

Przygotowała: Renata Chilarska- Dyrektor Szkoły 

a) Trzymaj formę – edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 

nawyków młodzieży szkolnej, promocję zasad aktywnego stylu życia, zbilansowanej 

diety- przeprowadzono  konkursy biegowe, wyemitowano filmy edukacyjne. 

b) Czytanie równa się wygranie – zachęcanie dzieci do czytelnictwa – Wypożyczano 

książki, przeprowadzono konkursy plastyczne, 

c) Związani z kolorem, Ziemia Wschowska dla małych i dużych  - popularyzacja 

wiedzy o zabytkach gminy i powiatu - kolorowano karty zabytków, zorganizowano 

wycieczki do Wschowy, 

d) Każdy z nas jest inny, równy, wyjątkowy – uczymy się tolerancji  i akceptacji. 

Wykonano plakaty, bawiono się w kreowanie mody. 

e) Bieg po zdrowie – program antynikotynowy  - zwiększenie wiedzy i umiejętności 

uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia  papierosów 

i e papierosów. Emitowano filmy edukacyjne, tworzono plakaty, komiksy. 
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VII. Programy, Projekty i Strategie  realizowane w zakresie ochrony zdrowia, pomocy  

społecznej, wspierania rodziny, seniorów i przeciwdziałania przemocy 

Przygotowały:  

Marta Panicz-Szajnkenig – I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy   Wschowa 

Monika Domeracka – Dyrektor Ośrodka Pomocy we Wschowie  

Anna Wiśniewska – Dyrektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Gmina Wschowa zgodnie z ustawami: z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i z dnia 29 lipca 2009 roku  

o przeciwdziałania narkomanii, co roku uchwala i realizuje Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Określa on gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód 

społecznych  i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków i nowych 

substancji psychoaktywnych. Budowanie strategii przeciwdziałania problemom 

uzależnień w Gminie Wschowa opiera się na systemowym  i konsekwentnym wdrażaniu 

programów terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi 

działania w tym zakresie. 

W 2020 roku działania prowadził Punkt konsultacyjny, w którym pierwszego kontaktu 

szukały osoby uzależnione, rodziny dotknięte problemem alkoholowym, syndromem 

współuzależnienia i przemocą domową. Otrzymywały pomoc specjalistyczną: 

psychologa, psychologa dziecięcego, terapeutów uzależnień. Przy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii działały 

również grupy terapeutyczne i  grupy uzależnień. 

W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii  w 2020 roku m.in.: 

a) prowadzono szkolenia sprzedawców, działania edukacyjne w szkołach, warsztaty 

tematyczne. 

b) współpracowano z Komendą Powiatową Policji we Wschowie, 

c) zrealizowano Program „ Stop Przemocy”, 

d) zapewniono funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu we Wschowie, 

e) zorganizowano  jeden turnus półkolonii dla dzieci z Gminy Wschowa w Lginiu, 

f) dofinansowano zatrudnienie socjalne osób narażonych na wykluczenie społeczne 

w Centrum Integracji Społecznej we Wschowie, 

g) zorganizowano zajęcia sportowe z zakresu promocji zdrowia, 

h) zapewniono wsparcie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

w celu realizacji przez nich zadań zakresu ochrony zdrowia, 
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i) prowadzono działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii 

wirusa SARS COV 2; m.in. zapewniono ciągłość działania administracji poprzez 

zakupienie laptopów z oprogramowaniem dla radnych do prowadzenia zdalnych sesji 

Rady Miejskiej. 

W Gminie Wschowa zadania w  zakresie pomocy  społecznej, wspierania rodziny, 

seniorów i przeciwdziałania przemocy  w 2020 roku realizował Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wschowie 

2. Program „Wspieraj seniora”. 

Program zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by 

ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze 

względu na ich bezpieczeństwo. 

Program realizowano od 20 października 2020 r. Usługa wsparcia polegała 

w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora 

zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 

środków higieny osobistej. Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które 

pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych 

przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia w postaci 

dostarczenia zakupów nie przysługiwała osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, 

bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2020 r. dwie osoby z terenu gminy zostały zakwalifikowane do tego rodzaju 

wsparcia. 

3. Program Karta Dużej Rodziny. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla 

rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Przysługuje rodzinom  

z  przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karty Dużej Rodziny 

w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przyjął 86 wniosków 

o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 266 kart dla 105 rodzin (rodzice + 

małżonkowie – 171 osób, dzieci - 95 osób). 

4. Program „Posiłek w szkole i w domu”. 

Program przewidywał wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafiła do dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie 

o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

W 2020 roku programem (w formie posiłków oraz zasiłków celowych) objęto 768 osób 

– wnioskodawców oraz członków ich rodzin. Z posiłków wydawanych 

w szkołach, przedszkolach oraz w firmie X sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, skorzystały 
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304 osoby. Dożywianie prowadzono w 16 punktach żywieniowych. Liczba posiłków 

ogółem wyniosła – 41 798, średni koszt posiłku wyniósł – 10,20zł. 

5. Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” . 

W ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” prowadzony był projekt 

„Stop przemocy”. 

Zgodnie z założeniami projektu 10 osób zagrożonych i doznających przemocy 

w rodzinie skorzystało z  poradnictwa specjalistycznego oraz odpowiednich do ich 

potrzeb oddziaływań terapeutycznych. Powstały dwie grupy samopomocowe, odbyły się  

spotkania integracyjne, ponadto uczestnicy brali udział w kursie samoobrony. Dodatkowo 

10 przedstawicieli różnych instytucji, realizujących działania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie uczestniczyło w szkoleniu wzmacniającym kompetencje zawodowe 

i przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu. 

6. Program „Dobry start”. 

W ramach rządowego programu „Dobry start” przyznawane jest świadczenie na dzieci 

uczące się w  szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, klasach 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach 

ponadpodstawowych, szkołach artystycznych, w których jest realizowany obowiązek 

szkolny lub nauki, a także młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach 

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach 

rewalidacyjno-wychowawczych. 

Ze wsparcia skorzystało 1 731 rodzin, wypłacono 2 490 świadczeń. 

7. Pogram „Asystent rodziny”. 

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego 

i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „ Za życiem”. Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty 

wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej. 

W 2020 r. wypłacono dodatek jednorazowy do wynagrodzenia asystenta rodziny. 

8. Program Rodzina 500+. 

Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy główne 

cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, 

inwestycja  w rodzinę. W ramach programu „Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na 

utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do 

ukończenia przez nie 18 roku życia. 

W 2020 r. świadczenie wychowawcze zostało wypłacone 2315 rodzinom na 

3845 dzieci. 
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9. Projekt „Aktywny Senior” . 

Projekt „Aktywny senior” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.  Realizuje 

go Gmina Wschowa/Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na podstawie umowy 

o dofinansowanie projektu, podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Lubuskiego. Partnerem w realizowaniu projektu jest Lutolska Spółdzielnia Socjalna 

"Winda". Okres realizacji  -  od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r. Uczestnicy 

projektu to mieszkańcy Gminy Wschowa, którzy są wieku 60+. W ramach projektu 

świadczone są usługi opiekuńcze w formie pobytu w Domu Dziennego Pobytu (30 osób) 

oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (5 osób). Uczestnicy mają możliwość 

skorzystania z zajęć terapeutycznych i fizjoterapeutycznych, wsparcia psychologa 

i pracownika socjalnego, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, wycieczkach, 

spotkaniach integracyjnych. Ponadto mają zapewnione dwa posiłki we wszystkie dni 

robocze. 

10. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa na lata 

2016-2022 

Przyjęta przez Radę Miejską we Wschowie Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Wschowa na lata 2016-2022 zawiera cztery cele strategiczne, które 

następnie dzielą się na kolejne cele operacyjne. 

Każdy z celów operacyjnych ma przypisane kierunki działań: 

1) Wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

a) redukowanie wykluczenia społecznego przez walkę ze zjawiskiem wyuczonej 

bezradności i dziedziczenia biedy. 

b) wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy. 

c) przeciwdziałanie uzależnieniom. 

2) Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu rodziny. 

a) wzmacnianie rodziny, podnoszenie poziomu jej funkcjonowania. 

b) pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz usprawnianie systemu wsparcia dla 

rodziny. 

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy. 

d) zapobieganie uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. 

3) Poprawa jakości życia seniorów, osób niepełnosprawnych  i długotrwale chorych. 

a) rozwijanie usług społecznych na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych 

i długotrwale chorych. 

b) kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów i osób niepełnosprawnych. 

c) przeciwdziałanie izolacji i integracja ze środowiskiem seniorów, osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 

4) Partnerstwo na rzecz współdziałania w rozwiązywaniu lokalnych problemów 

społecznych. 

a) profesjonalizacja kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej. 
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b) wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

c) zwiększenie roli sektora niepublicznego w realizacji zadań społecznych. 

W 2020 r., pomimo ograniczeń związanych z panującą sytuacją epidemiczną, Ośrodek 

Pomocy Społecznej we Wschowie prowadził prace związane z zapisanymi 

w Strategii działaniami. Dążenie do osiągnięcia celów strategicznych było realizowane 

poprzez szereg działań, które należą do zadań statutowych Ośrodka. Na bieżąco były 

realizowane zadania związane z redukowaniem wykluczenia społecznego (np. 

dożywianie, praca socjalna, kierowanie osób do Centrum Integracji Społecznej, itp.), 

tworzeniem warunków sprzyjających umacnianiu rodziny (np. działania asystenta 

rodziny, wypłaty świadczeń dla rodzin z dziećmi, realizacja projektu „Stop przemocy”, 

itp.) oraz poprawą jakości życia seniorów, osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych 

(np. realizacja projektu „Aktywny senior”, programu „Wspieraj seniora”,itp.). 

11. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 został uchwalony 

19 grudnia 2017 – uchwała Nr XXXVI/335/17 Rady Miejskiej we Wschowie. Program 

ukierunkowany był przede wszystkim na problemy rodzin niewydolnych w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Założeniem programu było: 

1) Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny, podejmowanie działań 

interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz 

rozwiązywanie już istniejących, wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo:  

a) zapewnienie rodzinom wymagającym wsparcia pomocy finansowej i rzeczowej  

– budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin, 

b) zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

– wychowawczych wsparcia poprzez asystenta rodziny, 

c) zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego                                    

i prawnego rodzinom i dzieciom oraz informowanie o instytucjach pomocowych dla 

rodzin wymagających wsparcia, 

d) tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, 

e) edukacja służąca wzmocnieniu kompetencji opiekuńczo - wychowawczych 

rodziców, 

f) wdrażanie programów nakierowanych na pracę z rodziną zagrożoną kryzysem, 

niewydolną wychowawczo, 

g) praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo - wychowawcze 

prowadzona przez pracownika socjalnego. 

2) Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji dzieci i młodzieży: 

a) wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, 

b) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

c) organizowanie olimpiad przedmiotowych, warsztatów, konkursów, przeglądów 

artystycznych. 
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3) Zapobieganie uzależnieniom i zjawiskom przemocy: 

a) realizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących uzależnień dla 

dzieci i młodzieży, 

b) monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami do podjęcia terapii, leczenia   

odwykowego, 

c) wdrażanie i propagowanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy. 

4) Wsparcie rodziny w profilaktyce zdrowotnej na rzecz poprawy jakości jej życia,  

a) edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej wraz z fluoryzacją kontaktową zębów  

u dzieci, 

b) monitorowanie sytuacji zdrowotnej rodziny, 

c) realizowanie programów prozdrowotnych. 

5) Wspieranie form organizacji wolnego czasu służącemu umacnianiu więzi rodziny: 

a) organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 

b) organizowanie festynów, imprez rekreacyjno- sportowych, 

c) działalność placówek wsparcia dziennego. 

6) Reintegracja rodziny.  

Realizacja założeń Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

zakończyła się w 2020 r. Program pozwolił na zapewnienie rodzinom i ich dzieciom 

z terenu gminy Wschowa wielowymiarowego i zintegrowanego systemu wsparcia. Praca 

z rodziną polegała szczególnie na prawidłowym diagnozowaniu problemów rodziny, 

określeniu wspólnie z rodziną jej podstawowych potrzeb, zmotywowaniu  do współpracy 

i działań zmierzających do pokonywania problemów, sporządzaniu planu pomocy 

rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy z jej członkami, zorganizowaniu 

wsparcia środowiskowego przy współpracy wszystkich zainteresowanych służb 

i instytucji, pomocy   w poprawie sytuacji życiowej rodziny,  

w szczególności pomocy w usunięciu czynników zakłócających osobiste wychowywanie 

dzieci (rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych), pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, wspieranie rodziny w uzyskaniu zatrudnienia  i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, wspieraniu rodziny w dążeniu do pokonywania problemów, 

budowaniu i utrwalaniu w niej wiary we własne siły. 

12. Gminny Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. 

Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015 r. został przyjęty do 

realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. Celem głównym programu było 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności 

pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc poprzez zintegrowane działania 

wszystkich służb oraz podniesienie świadomości społecznej odnośnie przemocy. 
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Realizacja celów Programu zakładała: 

1) wzrost zaangażowania poszczególnych podmiotów udzielających pomocy 

w związku  z zaistnieniem problemu przemocy w środowisku lokalnym w ramach 

swoich kompetencji, 

2) wymianę informacji i skuteczne współdziałanie poszczególnych podmiotów w celu 

ograniczenia skutków występowania przemocy, 

3) wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie 

z problemem przemocy, 

4) stałą edukację środowiska lokalnego związaną ze zjawiskiem przemocy i agresji 

poprzez: ulotki, broszury. 

 

VIII. Projekty realizowane z zakresu działań kultury, kultury fizycznej i ochrony 

dziedzictwa narodowego 

W Gminie Wschowa do realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, ochrony 

dziedzictwa narodowego powołane są trzy instytucje kultury: Centrum Kultury 

i Rekreacji, Muzeum Ziemi Wschowskiej i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. 

W 2020 roku instytucje kultury podjęły się realizacji m.in. następujących Projektów: 

1. Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie 

Przygotował: Piotr Kokorniak - Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie 

1) „Kultura w sieci” – prowadzenie warsztatów on line nauki gry na instrumentach 

z młodzieżą Orkiestry Dętej we Wschowie. Miały one na celu podniesienie poziomu 

umiejętności dzieci i młodzieży grających w orkiestrze, zaspokojenie potrzeb społeczno 

– kulturalnych, zdobycie doświadczenia, wzbogacenia oferty kulturalnej oraz promocję 

regionu. Podczas warsztatów popularyzowano wszystkie rodzaje muzyki, także 

klasycznej,  filmowej  i rozrywkowej. Podjęto naukę  twórczości dzieł Ludwiga van 

Beethovena w celu uczczenia  250 rocznicy jego urodzin. Młodzież z orkiestry zagrała 

kilka koncertów on line. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 

Kultury. 

2) Kino – projekcje seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od stycznia 

2020 roku założono realizację hitów kinowych  co dwa tygodnie weekendowo.  

W okresie od stycznia do marca 2020 roku odbyło się 28 projekcji, na których było 

1457 widzów. W okresie wakacji emitowano seanse dla dzieci z półkolonii. Jesienią 

w pełnym reżimie sanitarnym obywały się kolejne seanse. 

3) Uniwersytet Trzeciego Wieku – prelekcje, wykłady organizowano z co miesięczną 

częstotliwością. Uczestniczyło w nich około 100 osób. Zorganizowano wyjazd 

uczestników do Teatru Muzycznego w Poznaniu, spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet. 

W roku akademickim 2020/2021 zarejestrowało się ok 215 słuchaczy, którzy czynnie 

brali udział w zajęciach z języków obcych, komputerowych, gimnastycznych, historii 

sztuki, dyskusyjnym klubie książki. 
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4) Centrum Kultury i Rekreacji przeprowadziło w dniu 12 stycznia 2020 r., podczas 28 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórkę publiczną do puszek. 

Kwestowało 40 wolontariuszy. Odbyły się koncerty na wschowskim rynku, pokazy 

sprzętu strażackiego, światełko do nieba. W trybie rotacyjnym przez cały dzień 

uczestniczyło ok. 900 osób.  

5) Koncert Noworoczny Izabeli Szafrańskiej z zespołem dnia 17 stycznia 2020 r. w sali 

widowiskowej CKiR, wstęp był bezpłatny, w wydarzeniu uczestniczyło 160 osób. 

6) Przedstawienie słowno – muzyczno – taneczne zespołu SEDNO w Klubokawiarni Piętro 

dnia 15 stycznia 2020 r., w wydarzeniu udział wzięło 20 osób. 

7) Teatrzyk dla dzieci współorganizowano ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- 

Wychowawczym dnia 16 stycznia 2020 r., w którym uczestniczyło 150 osób. 

8) Ferie zimowe dla dzieci z terenu miasta i gminy: podczas zimowego wypoczynku  

w Centrum Kultury i Rekreacji zorganizowano szereg działań i zajęć kulturalnych, 

edukacyjnych i rekreacyjnych: zajęcia plastyczne - 6 razy, zawody gier video 

PlayStation na dużym ekranie - 2 razy, treningi tenisa stołowego (codziennie przez cały 

okres ferii) dla wszystkich chętnych zakończone turniejem w sali sportowej przy  

ul. Moniuszki; zajęcia ruchowe dla dzieci z koordynatorem ds. sportu - 6 razy po dwie 

godziny;. 

9) Eliminacje powiatowe do Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 25 lutego 2020 r.  

– liczba uczestników 35. W ramach Programu Twórczości Dzieci i Młodzieży  

w zakresie Lubuskiego Festiwalu Piosenki CKiR corocznie organizuje eliminacje 

powiatowe dla dzieci i młodzieży. Cele Lubuskiego Festiwalu Piosenki:  

 a)promocja, integracja i diagnoza najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego 

ruchu artystycznego oraz integracja podmiotów współrealizujących program, 

b)prezentacja dorobku artystycznego solistów oraz grup wokalnych i wokalno-

instrumentalnych, 

c) inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej, 

d)  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji muzycznej, 

e) tworzenie warunków do rozwijana aktywności wokalnej wśród młodych, 

f) promocja twórczości solistów oraz grup wokalnych i wokalnoinstrumentalnych,  

a także tworzenie możliwości wymiany, doświadczeń między instruktorami 

muzycznymi. 

10) Dzień Kobiet w Klubokawiarni Piętro odbył się w dni 07 marca 2020 r. impreza  była 

otwarta, niebiletowana, uczestniczyło w niej 40 osób. 

11) Koncert transmitowany na żywo z plaży w Lginiu dnia 30 maja 2020 r.: „Szymon 

Pejski piosenki o miłości”, bez udziału publiczności. 

12) Przedstawienie teatralne – bajka malowana piaskiem sala widowiskowa CKiR: 

„Kopciuszek” i „Mały Książę”. Łącznie  w wydarzeniu brało udział 60 osób. 

13) W miesiącu sierpniu 2020 co tydzień odbywały się koncerty na plaży głównej  

w Lginiu, wstęp bezpłatny dla publiczności. Realizacja koncertów odbyła się z 
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zachowaniem reżimu sanitarnego. W wydarzeniach łącznie uczestniczyło ok. 750 

osób. 

14) Koncerty w ramach Festiwalu Królewskiego w kościele pw. Św. Jadwigi: 10 

października 2020 r.  Zespół „Capella Cealestis”; 11 października 2020 r. Książęca 

Orkiestra Symfoniczna. Od 17 lat tradycją w mieście Wschowa była organizacja 

Królewskiego Festiwalu Muzyki, który stał się wizytówką miasta. Promował muzykę 

klasyczną z różnych okresów i epok. W roku 2020 nie było możliwości 

zorganizowania festiwalu odbyły się natomiast dwa koncerty w Parafii św. Jadwigi 

Królowej, w których łącznie wzięło udział ok. 200 osób. Koncerty były również 

transmitowane na żywo poprzez kanał YouTube oraz aplikację Facebook.  

15) Realizacja teledysku świątecznego na przełomie listopada i grudnia 2020. Teledysk 

miał na celu promocję naszego miasta oraz umilenie świątecznego czasu 

mieszkańcom Gminy Wschowa. W teledysku udział wzięły chętne dzieci z terenu 

Gminy Wschowa, m.in. podopieczni wraz z opiekunami ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego ze Wschowy, co miało na celu integrację społeczną  

i położenie nacisku na tolerancję i wzajemny szacunek. Piosenka świąteczna 

opublikowana została w grudniu 2020 w mediach społecznościowych, na stronach 

internetowych, w programie TVP 3 Gorzów Wlkp weszła również na top listę „Numer 

Dnia” w rozgłośni radiowej Elka.pl  

Wydarzenia sportowe 

1) Rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Halowej - Mecze rozgrywane były w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie. System prowadzonych rozgrywek był trzy  

– rundowy czyli każda uczestnicząca drużyna w lidze spotykała się ze sobą trzykrotnie. 

Mecze rozgrywano w soboty i niedziele, co umożliwiało udział w aktywnym spędzaniu 

czasu wolnego szerszej grupie społeczności lokalnej. Każdy mecz trwał 2 x 15 min i 

prowadzony był przez dwóch licencjonowanych sędziów. Na zakończenie rozgrywek 

rozegrany został mecz gwiazd, a następnie dokonane zostało podsumowanie sezonu. 

Zadanie polegało na popularyzacji  

i rozwijaniu piłki nożnej, promowaniu aktywnej formy spędzania wolnego czasu; 

wychowaniu poprzez rywalizację w duchu fair – paly oraz rozpowszechnianiu kultury 

fizycznej. Rozgrywki odbywały się od grudnia 2019 do końca lutego 2020. Łącznie 

udział wzięło 100 osób.  

2) Otwarty Turniej Siatkówki ku pamięci „Roman Pamiętamy”. Turniej odbył się w hali 

sportowej Szkoły Podstawowej  nr 3 we Wschowie dnia 25 stycznia 2020 r.   

W turnieju wzięło udział 70 zawodników.  

3) W okresie wiosennym wszystkie działania sportowe zostały zawieszone przez 

wprowadzony lockdown. 

4) W lipcu i sierpniu po poluzowaniu obostrzeń przeprowadzono otwarte turnieje 

siatkówki plażowej na plaży głównej w Lginiu, w których udział wzięło udział ok. 90 

zawodników.  
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5) Centrum Kultury i Rekreacji poprzez pracę koordynatora ds. sportu w okresie od 

stycznia do marca 2020 było organizatorem lokalnych i ponadlokalnych zawodów 

sportowych wg. kalendarza Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk 

Dzieci: koszykówka i siatkówka dziewcząt i chłopców oraz biegi sztafetowe w okresie 

jesiennym. CKiR w swoim zakresie obowiązków zapewniał opiekę medyczną, puchary  

i medale dla uczestników oraz opiekę koordynatora.  

Konkursy 

1) „Daj się usłyszeć” z okazji Dnia Matki – konkurs skierowany do najmłodszych, mający na 

celu popularyzację piosenki, śpiewu oraz tradycji. Zadanie konkursowe polegało na 

nagraniu życzeń dla mamy w formie piosenki lub wiersza. Konkurs odbył się w formule 

on-line i wzięło w nim udział 8 uczestników. 

2) Konkurs plastyczny „Świat w oczach dziecka w czasie pandemii” odbył się dnia 

1 czerwca 2020 r. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Wschowa, miał na celu im zaprezentowanie umiejętności plastycznych, wyrażenia 

wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą. Konkurs odbył się w 

formule on-line, powstała wirtualna galeria prac opublikowana na stronie 

www.ckir.wschowa.pl oraz fanpage CKiR. W konkursie udział wzięło 28 uczestników.  

3) Festiwal Patriotyczny, który składał się z dwóch elementów konkursu plastycznego oraz 

literackiego.  Festiwal realizowany był w miesiącach październik – listopad  

z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

Celem festiwalu była: 

a) popularyzacja wiedzy o odzyskaniu i przez Polskę Niepodległości, 

b) rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej 

c) przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.  

Konkurs plastyczny przeprowadzony został w 4 kategoriach wiekowych i skierowany był 

do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wschowskiego. Nadesłanych zostało 55 prac. 

Powastała wirtualna galeria prac opublikowana na stronie www.ckir.wschowa.pl oraz 

fanpage CKiR. Przyznano nagrody rzeczowe i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostały przekazane indywidualnie w pełnym reżimie 

sanitarnym. 

Konkurs literacki „Niepodległa piórem pisana” skierowany do dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych. Uczestnik konkursu miał za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej 

utwory z dziedziny prozy i poezji, których tematyka nawiązywała do odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Praca nie mogła obejmować więcej niż dwie strony A4. 

Dopuszczalne były teksty: obyczajowe, kryminalne, thrillery, sensacyjne, romanse, 

reportaże, fantastyka, komedia, bądź stanowiące miks gatunkowy. Wpłynęło 16 prac. 

Przyznano nagrody rzeczowe i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy. Nagrody zostały przekazane indywidualnie w pełnym reżimie sanitarnym. 

 

http://www.ckir.wschowa.pl/
http://www.ckir.wschowa.pl/
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Współorganizacja z lokalnymi placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami  

i organizacjami pozarządowymi 

1) Nagłośnienie ślubowania klas mundurowych w I Zespole Szkół we Wschowie  

2) Dzień Babci i Dzień Dziadka udostępnienie sali widowiskowej wraz  

z  nagłośnieniem wydarzenia dla lokalnych przedszkoli, ilość uczestników 360 osób   

3) Zimowe Morsowanie w Jeziorze Lgińsko – Klub Morsy i Foczki regularnie morsują  

w Lginiu, uczestnicząc aktywnie we wszystkich akcjach charytatywnych 

organizowanych przez CKIR oraz inne podmioty z terenu Gminy Wschowa. Klub 

Morsy i Foczki włączają się w organizację corocznego Finału WOŚP.  

4) I Targowisko Foodtrucków 20-21 czerwca 2020 r. na wschowskim rynku, Centrum 

Kultury i Rekreacji odpowiedzialne było za przygotowanie wszystkich pozwoleń, 

dokumentacji zmiany organizacji ruchu oraz zajęcia pasa drogowego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; 

5) Festiwal Kolorów 20 września 2020 r. odbył się na Stadionie Miejskim we Wschowie. 

Był imprezą otwartą w pełnym reżimie sanitarnym z ograniczoną ilością osób. Był to  

pierwszy taki event na terenie Gminy Wschowa oraz Powiatu Wschowskiego. Cieszył 

się bardzo dużym zainteresowanie odbiorców. Impreza przebiegła prawidłowo bez 

jakichkolwiek komplikacji. Udział wzięło w ruchu rotacyjnym 500 osób.  

6) Zawody Karpiowe o IX Puchar Dzikiej Wody odbyły się na Jeziorze Lgińsko w dniach 

23-27 września 2020 r. Zawody zorganizował Polski Związek Wędkarski na plaży 

głównej w Lginiu. W zawodach uczestniczyło ok. 100 zawodników.  

7) 2 października 2020 r. na terenie Toru Motocrossowego Kacze Doły zorganizowano, 

we współpracy z Firmą ZeroNudy, zawody Paintball. Uczestnictwo w zabawie było 

bezpłatne. Zawody skierowane były do młodzieży od 14 roku życia. Uczestniczyło w 

nich 35 osób. 

8) 25 października 2020 r. Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty wynajęło salę CKIR na 

organizację spotkania z aktorem Adamem Woronowiczem. W wydarzeniu 

uczestniczyło 30 osób. 

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w 2020 roku zorganizowało 

 i współorganizowało łącznie ponad 60 przedsięwzięć.  

 

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie 

Przygotowała: Ilona Ratajczak- Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy we Wschowie 

1) Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych. 

Celem programu było wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych  

poprzez budowanie nawyków czytelniczych. Stały dopływ nowości wydawniczych miał 

kreować  zwiększenie  liczby wypożyczanych publikacji, wzrost liczby czytelników, a także 

wpływać na   możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, co w konsekwencji 

zwiększy ofertę czytelniczą dla użytkowników bibliotek. 
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W ramach realizacji projektu zakupiono 660 książek, w tym 391 egz. dla dorosłych 

i 269 dla dzieci i młodzieży. Nabyto m.in. poszukiwane tytuły autorów polskich 

i zagranicznych (w tym serie), pozycje wspomagające naukę czytania u dzieci oraz książki 

obyczajowe i fantasy dla młodzieży. Uzupełniono księgozbiór z literatury 

popularnonaukowej. Podczas mailowych i telefonicznych rezerwacji widoczne było duże 

zainteresowanie nowościami, do czego przyczyniły się umieszczane na Facebooku posty 

prezentujące te pozycje. Niektóre zakupione tytuły, dotyczące tematyki świątecznej, 

zostały wykorzystane także przy realizacji Facebook’owej akcji #Książkowy Kalendarz 

Adwentowy. Zakupiono też kody dostępu umożliwiające przez okres 5-ciu miesięcy 

bezpłatny dostęp do zasobu książek elektronicznych na platformie LEGIMI. 

Program realizowano  ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu. 

2) Program ogólnopolski „Dyskusyjne Kluby Książki” 

Strategicznymi celami programu były: promocja czytelnictwa, zachęcenie nowych 

użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do 

kreowania mody na czytanie. Realizacja projektu polegała na czytaniu, spotkaniach 

i dyskusji o książkach zainteresowanych osób, a także możliwości uczestniczenia 

w spotkaniach autorskich. Przy realizacji Projektu współpracowano z Wojewódzką 

i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze – prowadzono 2 kluby: Dyskusyjny Klub 

Książki dla Dorosłych i Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży. 

3) Ogólnopolski projekt „Mała Książka - Wielki Człowiek” 

Celem projektu było zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 

czytania z dzieckiem. Projekt adresowany był do dzieci urodzonych w latach 2014-2017. 

Od początku 2020 roku kontynuowano II i III edycję  ogólnopolskiego projektu „Mała 

książka – wielki człowiek”, organizowanego przez Instytut Książki w Krakowie. 

Na wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym czekał w Bibliotece wyjątkowy prezent 

– „Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start”. W wyprawce  znajdowała się 

wyjątkowa książka, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka 

i spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 

najmłodszych, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 

zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 

Czytelnik otrzymywał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostawał uhonorowany imiennym 

dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W „Wyprawce” 

znajdowało się także coś dla rodziców – przygotowana dla nich broszura informacyjna 

przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych 

korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.  W 2020 roku  w projekcie 

udział wzięło 40 przedszkolaków. 

4) Ogólnopolski projekt - konkurs „Wielka Liga Czytelników”  

Ogólnopolski projekt, który wspiera czytelnictwo i kształtuje kompetencje czytelnicze 

nawet tych najmłodszych. Czytanie książek to wspaniała, efektywna i na dodatek 
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bezpłatna metoda rozwoju młodego człowieka, a celem konkursu było tworzenie 

społeczności aktywnych czytelników i wyłonienie tych najlepszych. Organizatorem było  

Stowarzyszenie „Wielka Liga” z Katowic. 

Wschowska biblioteka pełniła funkcję koordynatora powiatowego. Zadaniem uczniów 

szkół podstawowych było czytanie wybranych książek i wypełnianie testów. 

W przypadku przedszkoli i szkół specjalnych uczestnicy wraz z rodzicami czytali książki 

i wypełniali Pamiętnik Młodego Czytelnika.  W konkursie udział wzięło 51 uczestników. 

Ponadto w  2020 roku Biblioteka realizowała zadania z zakresu wspierania rodzin 

w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, m.in.: 

a) Klubik Maluszka dla dzieci w wieku 1,5 – 2,5 lat.  Kontynuacja  VI edycji, w ramach  

której zorganizowano 7 spotkań dla 73 uczestników, 

b) Hece w bibliotece dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zorganizowano 3 spotkania, 

w których uczestniczyło  28  dzieci, 

c) Popołudnie z planszówkami. Przeprowadzono 2 spotkania, w których udział wzięło 

10 osób, 

d) KreaTYwnie z Photonem, zajęcia edukacyjne z robotami interaktywnymi dla dzieci 

w wieku 6-10 lat. Odbyły się 2 spotkania z udziałem 14 osób, 

e) Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży – 3 spotkania, w których udział wzięło 

11 osób, 

f) Projekt czytelniczy „Mała Książka - Wielki Człowiek” - 40 dzieci w wieku 3-6 lat., 

g) 5 konkursów (dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych): 3 plastyczne, 

konkurs online „Wakacyjna krzyżówka” oraz ogólnopolska Wielka Liga Czytelników. 

Łącznie wzięło  w nich udział 145 osób, 

h) Filmowe Soboty - projekcja bajek w 3D w każdą pierwszą sobotę miesiąca,  

3 seanse dla  39 osób. 

3. Muzeum Ziemi Wschowskiej 

Przygotował: Damian Małecki- p.o. Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej 

1) Wystawy czasowe 

W 2020 r. zorganizowane zostały dwie wystawy czasowe. 

a) „Maria Chiciak. Świat wokół mnie" 

Wystawa prezentowana była w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl. 

Zamkowym 2 od 2 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Maria Chiciak była jedną 

z najwybitniejszych przedstawicielek środowiska wschowskich artystów amatorów. 

Urodziła się w Ustrzykach Dolnych. W 1945 roku przeniosła się do Wschowy, gdzie 

mieszkała aż do śmierci. Tworzyła obrazy olejne, grafiki, w tym m.in. ekslibrisy gipsoryty. 

Pierwszy obraz („Fiołki alpejskie") namalowała w 1949 roku. Uczestniczyła w wielu 

plenerach malarskich  i wystawach. Należała do utworzonego w 1955 r. Koła Plastyków 

Amatorów przy Wschowskim Powiatowym Domu Kultury. 

b) „Z papierem przez dwa tysiąclecia" 
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Wystawa prezentowana jest w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy pl. Farnym 

3 od 9 października do 21 kwietnia 2021 roku. 

Dnia 9 października 2020 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej została otwarta w/w 

wystawa ze zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Podczas wernisażu 

o historii papieru opowiadał jeden z jej twórców Marcin Wyszyński. Zaprezentował też 

ciekawe eksponaty związane z technikami produkcji papieru i służące do badania jego 

właściwości. Niezaprzeczalną atrakcją wystawy są towarzyszące jej warsztaty czerpania 

papieru. 

2) Projekt „Lekcje Muzealne” 

Podstawowe edukacyjne działanie Muzeum Ziemi Wschowskiej to lekcje muzealne. Ich 

dystrybucja opiera się na ofercie nazwanej katalogiem lekcji muzealnych. Jest on 

dostępny w wersji papierowej i elektronicznej, zawiera wykaz tematów oraz krótki opis 

lekcji, a także ogólne zasady przyjęte przez MZW dla lekcji muzealnych, cennik, dane 

kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za koordynację zajęć. 

Każda lekcja muzealna składa się z części teoretycznej i warsztatu lub karty pracy 

stworzonej przez pracowników MZW. W związku z wystawami czasowymi 

przygotowane są i rozsyłane do okolicznych szkół przedszkoli propozycje specjalnych 

lekcji muzealnych. Dodawane są też nowe tematy do stałej oferty. Program edukacyjny 

prezentowany jest też poprzez folder działań edukacyjnych pokazujący w ciekawej 

oprawie graficznej wszystkie aspekty edukacyjnej działalności Muzeum Ziemi 

Wschowskiej. 

W omawianym okresie odbyły się lekcje: 

a) Mały archeolog. Archeologia, czyli zabawa dorosłego w wielkiej piaskownicy, 

b) Tajemnice mumii, 

c) Lekcja na wystawie z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: „Legenda 

św. Wojciecha”, 

d) Legendy Wschowy i okolic, 

e) Klejnot w koronie — Wschowa w czasach saskich, 

f) Małe miasto wielkich przeżyć — odkrywaj Wschowę z Muzeum Ziemi Wschowskiej , 

g) Kręć się, kręć wrzeciono... - Wschowa ośrodkiem sukiennictwa + alpako terapia, 

h) Mały muzealnik - lekcja z książeczką: „Małe Muzeum pełne skarbów — przewodnik 

po Muzeum Ziemi Wschowskiej dla dzieci i nie tylko...", 

i) Reformacja we Wschowie, 

j) Wschowskie legendy i warsztaty na wystawie ze zbiorów Muzeum Papieru 

w Dusznikach-Zdroju „Z papierem przez dwa tysiąclecia", 

k) Lekcja on-line „Muzeum dla najmłodszych” w ramach projektu „Być jak Ignacy". 

W lekcjach muzealnych udział wzięły dzieci i młodzież: SP 1 we Wschowie, SP 2 we 

Wschowie, SP 3 we Wschowie, LO im. Tomasza Zana, Stowarzyszenie na rzecz 

aktywizacji uczniów przy SP w Jędrzychowicach, SP w Wijewie, SOSW we Wschowie, 

Przedszkole Sióstr Salezjanek. 
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Ilość lekcji 18 

Ilość tematów 11 

Grupy szkolne 16 

Grupy przedszkolne 1 

Grupy inne 1 

Frekwencja dzieci/młodzież 348 

Frekwencja opiekunowie grup 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MZW 

Ponadto odbyły się: 

a) Zajęcia dla grup szkolno-przedszkolnych pt. „Wystawa z Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie: Legenda św. Wojciecha", w których udział wzięli uczniowie 

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we 

Wschowie. Zajęcia odbywały się od 17 stycznia do 14 lutego 2020 roku. 

b) Niedzielne Zabawy w Muzeum to bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat 

i dorosłych, w których wspólnie uczestniczą rodzeństwa, rodzice czy dziadkowie. 

Obejmuje on comiesięczne niedzielne spotkania, z wyłączeniem miesięcy wakacji 

i ferii zimowych. Celem działań jest wzbogacanie wiedzy o historii regionu wśród 

społeczności lokalnej i promowanie jej na szerszym polu, a także muzealna edukacja, 

czyli kształtowanie nowych odbiorców kultury. Główną ideą spotkań jest 

popularyzowanie wiedzy o kulturze, historii regionu poprzez obcowanie z zabytkami 

i eksponatami, a także kreatywne działania warsztatowe polegające na współpracy 

dziecko — opiekun. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, nie ma też konieczności 

wcześniejszych zapisów. W warsztatach biorą udział wolontariusze MZW. W 2020 r. 

Niedzielne zabawy w muzeum pt. „Tajemnice mumii - o pierwszych badaczach kultury 

egipskiej we Wschowie” odbyły się tylko raz 19 stycznia 2020 roku. 

c) „Ferie w muzeum" pt. „Co by było, gdyby...” - warsztaty dla dzieci szkół podstawowych, 

które odbywały się w dniach 05-07 lutego 2020 roku. 

3) Europejskie Dni Dziedzictwa i Noc Muzeów 

Dnia 19 września 2020 roku w Muzeum Ziemi Wschowskiej odbyła się Noc Muzeów, 

która połączona była z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. Obchody odbywały się pod 

hasłem „Moja droga do Wschowy" i bezpośrednio nawiązywały do idei Europejskich Dni 

Dziedzictwa 2020 „Moja droga”. W programie wydarzenia znalazły się warsztaty dla 

dzieci i dorosłych, prelekcje historyczne oraz zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem. Na 

wszystkie wydarzenia obowiązywał wstęp wolny. W ramach wydarzenia przygotowano: 

wydanie przez MZW jednodniówki „Kurier Wschowski", film o Wschowie i jej 

mieszkańcach we współpracy z telewizją Master, prelekcje historyczne pt. „Drogi wielkich 

Wschowian", warsztaty rodzinne „Nasza droga do Wschowy', nieodpłatne zwiedzanie 



       Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa za rok 2020       
 

 

47 

muzealnych ekspozycji z  przewodnikiem. Ponadto ogłoszono konkurs pn. „ Moja droga do 

Wschowy”. Na konkurs wpłynęło 6 prac spełniających kryteria formalne określone 

w regulaminie. Główną nagrodę ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa. 

 

IX. Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Przygotowały:  

Marta Panicz-Szajnkenig – I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

Anna Wiśniewska – Dyrektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych 

Program przyjęto Uchwałą Nr XIV/142/20 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 

23 stycznia 2020 roku. Jest to dokument kierunkowy określający zasady polityki 

realizowanej przez organ administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Gmina wspierała realizację zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert. 

Celami Programu  były: poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców Gminy, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne organizacji, rozwój wolontariatu i 

wzmocnienie w świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę  

lokalną. 

W 2020 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

w czterech zakresach merytorycznych: ochrona i promocja zdrowia, nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna. Wpłynęło 51 ofert,  spośród których komisja 

konkursowa wybrała 29 ofert. Umowy na udzielenie dotacji  podpisano z 25 podmiotami. 

W ramach ustawy o zdrowiu publicznym ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Podmioty, do których 

kierowany był konkurs, musiały wykazać się posiadaniem odpowiedniej wiedzy, 

wykwalifikowanej kadry i odpowiednim zapleczem lokalowym do realizacji zadania.  

Zorganizowano spotkanie z podmiotami, podczas którego wyjaśniono istotę i zasady 

konkursu. Wpłynęło 7 ofert, spośród których komisja konkursowa wybrała 6 ofert. 

Podpisano 6 umów na udzielnie dotacji. 

Gmina wspierała organizacje pozarządowe poprzez udostępnienie budynku przy ul. 

Kopernika 7 we Wschowie, który stał się centrum działania organizacji  NGO. Miały one 

możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków wynajmu sali, pomieszczeń, 

urządzeń  i terenów administrowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. 

Pracownicy Urzędu oraz instytucji kultury udzielali im wsparcia przy organizowanych 

wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. 

Pracownicy prowadzili też działania informacyjne o możliwości ubiegania się przez 

organizacje pozarządowe o środki z budżetu Gminy  i z innych źródeł. 
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W 2020 roku zakupiono czerwone serce na nakrętki. Umieszczono je na skwerze przy 

ul. Niepodległości i Bohaterów Westerplatte. Przekazano je Stowarzyszeniu „Bliżej 

Autyzmu” – operatorowi całego zadnia. 

 

X. Programy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

Przygotowała: Marta Panicz-Szajnkenig – I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Wschowa 

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa – 2020. 

W związku z przystąpieniem do programu dofinansowywanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Gmina Wschowa 

stała się beneficjentem przedsięwzięcia. Program był skierowany do mieszkańców Gminy 

Wschowa, którzy posiadają na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych azbest bądź 

na których to nieruchomościach znajdują się wyroby zawierające azbest. Założeniem 

przedsięwzięcia był demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych  usytuowanych na 

terenie Gminy Wschowa, jak również zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach w obrębie Gminy Wschowa. 

Gmina przystąpiła do realizacji programu. 

Dnia 9 czerwca 2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, w celu wyłonienia 

wykonawcy zadania. W toczącym się postępowaniu oferty złożyło 3 firmy, a dnia 

29 czerwca 2020 roku wyłoniono wykonawcę wyżej opisanego przedsięwzięcia. 

Pomimo chęci realizacji programu wykonawca odstąpił od podpisania umowy 

i realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wschowa – 2020”. Mając na uwadze powyższe zwrócono się do pozostałych oferentów 

wnioskiem o podpisanie w/w umowy. W związku z odmową podpisania umowy przez 

każdego z oferentów z powodu zbyt małej ilości odpadów przeznaczonych do odbioru na 

obszarze gminy Wschowa, odstąpiono od realizacji zadania. 

2. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

Program dofinansowywany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Skierowano go do rolników prowadzących gospodarstwa rolne, 

które wytwarzają odpady m.in. takie jak: folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania 

balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag. 

Zakłada on minimalizację kosztów ponoszonych przez rolników, czyli przedsiębiorców 

(w rozumieniu prawa unijnego) w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia 

ww. odpadów. 

Gmina Wschowa przystąpiła do realizacji programu zgodnie z przepisami o pomocy de 

minimis, które ujmują m.in. limity w zakresie przyznawania pomocy tj.: 3-letni limit pomocy 

de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorstwa (pomoc de minimis otrzymana wraz 

z pomocą wynikającą z realizacji przedmiotowego programu), który nie może 

przekroczyć kwoty 20 000 euro. 
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Oprócz limitów pomocy obowiązujących wobec danego odbiorcy pomocy, obowiązuje 

dodatkowo krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie. Na limit ten składa się cała 

pomoc de minimis w rolnictwie udzielana w Polsce. W przypadku, osiągnięcia poziomu 

100%, nie jest możliwe już udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie w danym roku. 

W okresie od 9 lipca 2020 roku do 5 sierpnia 2020 roku Gmina Wschowa 

przeprowadziła dwa postępowania mające na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji 

usługi polegającej na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej z terenu Gminy Wschowa w 2020 r. W obu postępowaniach  

w wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne oferty. 

Niezależnie od powyższego, pomimo chęci przygotowania trzeciego postępowania na 

wyłonienie wykonawcy usługi, ze względu na wykorzystany krajowy limit pomocy de 

minimis, który osiągnął już 100 % Gmina była zmuszona odstąpić od wykonania zadania. 

 

XI. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa 

na lata 2020 – 2027 

Przygotowała: Agnieszka Tomczak – Kierownik Referatu Rozwoju 

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXI/205/2020  Sesji Rady Miejskiej we 

Wschowie w dniu 24 września 2020 roku. w związku z czym zaproponowane działania 

będą realizowane na terenie gminy przez najbliższe 7 lat. 

W proces tworzenia dokumentu zaangażowano lokalną społeczność. Badania 

ankietowe, które były przeprowadzane w początkowej fazie prac cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników Urzędu oraz 

instytucji zewnętrznych. Te grupy społeczne pozwoliły określić kierunki, w których 

powinna rozwijać się Wschowa. 

Wyznaczone zostały cztery główne priorytety strategiczne, wokół których 

koncentrować się będą działania w przyszłości: 

a) e-Urząd – tworzenie przyjaznej i nowoczesnej administracji z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii oraz wykwalifikowanymi pracownikami. 

b) Biznes – wspieranie tworzenia oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

i  dążenie do wzrostu atrakcyjności ofert inwestycyjnych. 

c) Turystyka i kultura – zapewnienie warunków do rozwoju oferty turystycznej 

i kulturalnej zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających gminę. 

d) Smart City – tworzenie dobrych warunków do mieszkania poprzez nowoczesną 

infrastrukturę techniczną i drogową oraz wykorzystanie rozwiązań SmartCity, które 

mają na celu ułatwianie i poprawę komfortu życia mieszkańców. 

Obecnie 18 projektów Strategii jest w różnych etapach realizacji. Ich zrealizowanie 

w zdecydowany sposób poprawi jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Wschowa. 

 

Rozdział 4. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 
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1. Uchwały podjęte na sesjach Rady Miejskiej w 2020 roku. 

Rada Miejska we Wschowie, podejmując uchwały, powierza ich wykonanie między 

innymi Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa. 

Poniżej wykaz większości uchwał podjętych na sesjach w 2020 roku, które realizował 

organ wykonawczy. 

1) Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2020 roku 

a) Nr XIV/141/2020 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Wschowa na  2020 rok. 

Program realizowano przez cały 2020 rok. Sprawozdanie z jego wykonania 

przedstawiono na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2021 roku. 

b) Nr XIV/142/2020 w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020. 

Program realizowano przez cały rok 2020. Sprawozdanie z jego wykonania 

przedstawiono na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2021 roku. 

c) Nr XIV/143/2020 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego, dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Wschowa na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych 

ustaw obniżających wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego przez obiekty 

i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym za zajęcie pasa drogowego 

w celu wykonywania robót związanych z budową sieci telekomunikacyjnych 

z maksymalnie 10 zł/m2 /dzień do 0,20 zł/m2 /dzień, oraz stawek rocznych za 

umieszczanie urządzeń w pasie drogowym z maksymalnie 200 zł/m2 do 20 zł/m2 Gmina 

zmuszona była dostosować swoje przepisy w tym zakresie do wymogów ustawowych. 

Obniżono opłaty za zajęcie pasa na cele infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 

zwiększono opłaty za zajęcie pasa w innych celach, gdyż do tej pory obowiązywały 

stawki z 2004 i 2013 roku. 

2) Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 roku. 

a) Nr XV/145/2020 w sprawie: w sprawie: wysokości udzielonych bonifikat przy 

zbyciu nieruchomości gminnych. 

Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ceny lokalu przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych położonych we Wschowie: przy ul. Niepodległości 13/1 

o powierzchni 70,95 m2 , przy ul. Niepodległości 13A/3 o powierzchni 46,65 m2,  przy 

Placu Grunwaldu 11/2 o powierzchni 64,27 m2 ,  przy Placu Zamkowym 4/1 o powierzchni 

53,39 m2 ,  przy ul. Zielony Rynek 4/6 o powierzchni 47,80 m2, ponieważ w lokalach 
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mieszkalnych w/w w ciągu ostatnich 5-ciu lat nie były wykonywane żadne remonty na 

koszt Gminy. 

W 2020 roku lokale przygotowano do sprzedaży. 

b) Nr XV/146/2020 w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Wschowa na rok szkolny 2019/2020. 

Na podstawie informacji o cenie jednostek paliwa pozyskanych ze stacji paliw 

znajdujących się na terenie Gminy Wschowa na dzień 27 stycznia 2020r. wyznaczono 

średnią cenę jednostek paliwa, która będzie obowiązywała w roku szkolnym 2019/2020 

na poziomie: benzyna bezołowiowa Pb 98 – 5,10 ,benzyna bezołowiowa Pb 95 – 4,90, 

olej napędowy ON – 5,18, paliwo gazowe LPG – 2,40. 

c) Nr XV/147/2020 w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy, 

d) Nr XV/148/2020 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siedlnicy, 

e) Nr XV/149/2020 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Konradowie, 

f) XV/150/2020  w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysinach, 

g) XV/151/2020 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lginiu, 

h) XV/152/2020 w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Lginiu. 

Gmina Wschowa ze względów ekonomicznych i demograficznych zamierzała 

zreorganizować sieć szkół publicznych i przedszkoli na swoim terenie poprzez likwidację 

3 szkół wiejskich w: Lginiu, w Łysinach  i w Konradowie oraz likwidację punktów 

przedszkolnych w Siedlnicy i w Lginiu. Szkoła publiczna/przedszkole mogą być 

zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu 

uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 

Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 

zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły/przedszkola: rodziców uczniów, a w przypadku 

uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 

danego typu. Podjęte Uchwały przesłano do Lubuskiego Kuratora Oświaty  w celu 

uzyskania jego opinii w sprawie likwidacji w/w placówek. 

i) Nr XV/155/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo 

o długości ok. 2,2 km". 

W dniu  6 kwietnia 2020 podpisano Umowę z Powiatem Wschowskim  na udzielenie 

pomocy finansowej, a w dniu 15 kwietnia 2020 roku przekazano środki w kwocie 

250 000,00. 

3) Sesja Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 roku 

a) Nr XVI/156/2020 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 
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Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy ma czas określony, części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami 

ewidencyjnymi 513/1 i 513/2 o powierzchni 571 m2, obręb Lgiń, stanowiącej własność 

Gminy Wschowa a będący w użyczeniu Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, dla 

dotychczasowego dzierżawcy w celu prowadzenia działalności handlowo-

gastronomicznej. 

b) Nr XVI/157/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa 

w 2020 roku. 

Przyjęto program opieki nad zwierzętami, którego celem jest opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa, 

poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę 

nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, 

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli 

dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego 

w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

c) Nr XVI/158/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi 

Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie na 

dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej 

w miejscowościach Przyczyna Górna, Nowa Wieś, Dębowa Łęka i Siedlnica”. 

Z budżetu Gminy Wschowa udzielono pomocy finansowej na realizację inwestycji pod 

nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przyczyna Górna, Nowa 

Wieś, Dębowa Łęka i Siedlnica” w formie dotacji celowej w wysokości 54.796,50 zł. 

Dotację przeznaczono dla Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedziba we Wschowie, na 

pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci. 

W dniu  1 czerwca 2020 roku podpisano umowę ze Związkiem Międzygminnym 

a w dniu 30 czerwca 2020   przekazano środki w kwocie 54 796,50. 

d) Nr XVI/159/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Wschowa do wykonywania 

działalności w zakresie telekomunikacji. 

Gminę Wschowa  wpisano  do rejestru jednostek samorządu terytorialnego 

wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. Podjęcie Uchwały umożliwi Gminie 

świadczenie usług na rzecz jej mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

poprzez monitorowanie przestrzeni publicznych takich jak ciągi telekomunikacyjne, 

spacerowo-rowerowe, tereny lasu komunalnego, parków, skwerów i placów miejskich. 

4) Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

a) Nr XVII/160/2020 w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej 

na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.9.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii w 

sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysinach. 
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b) Nr XVII/161/2020 w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej 

na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.26.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Konradowie. 

c) Nr XVII/162/2020 w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej 

na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.23.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii 

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Lginiu. 

d) Nr XVII/163/2020 w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej 

na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.8.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lginiu. 

e) Nr XVII/164/2020 w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej 

na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.14.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siedlnicy. 

f) Nr XVII/165/2020 w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej 

na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.27.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii 

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy. 

Zażalenia - zgodnie z uchwałami opisanymi w lit. a - f wniesiono do Ministra Edukacji 

Narodowej dnia 30 kwietnia 2020 roku. Minister Edukacji i Nauki postanowieniem z dnia 

29, 30 października 2020 r. oraz 2 listopada 2021 roku, w zakresie: 

a) Likwidacji Szkoły Podstawowej w Siedlnicy - postanowił uchylić zaskarżone 

postanowienie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 

pierwszej instancji. 

b) Likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Łysinach - postanowił uchylić 

zaskarżone postanowienie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia 

organowi pierwszej instancji. 

c) Likwidacji Szkoły Podstawowej w Konradowie - postanowił uchylić zaskarżone 

postanowienie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 

pierwszej instancji. 

d) Likwidacji Szkoły Podstawowej w Lginiu - postanowił uchylić zaskarżone postanowienie 

w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

e) Likwidacji Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy - postanowił uchylić zaskarżone 

postanowienie w całości i umorzyć postępowanie pierwszej instancji. 

f) Likwidacji Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy - postanowił uchylić zaskarżone 

postanowienie w całości i umorzyć postępowanie pierwszej instancji. 

W wyniku uchylenia, sprawy ponownie trafiły do Lubuskiego Kuratora Oświaty, który w 

dniu  3 grudnia 2020 roku. umorzył każde z postępowań z uwagi na fakt, iż rozpoczął się 
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rok szkolny 2020/2021, a uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji dotyczyły likwidacji 

placówek z dniem 31.08.2020 roku. 

g) Nr XVII/166/2020 w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę 

Wschowa do realizacji zadania publicznego. 

Wyrażono wolę przejęcia przez Gminę Wschowa do wykonania części zdania 

publicznego z obszaru dróg publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie wykonania 

doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Obrońców Warszawy w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 278. Na wykonanie zadania Województwo Lubuskie udzieliło Gminie 

Wschowa dotacji celowej w wysokości 50% kosztów realizacji zadania 

w kwocie nie wyższej niż 11 525,00 zł. 

5) Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2020 roku 

a) Nr XVIII/169/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości, należy zastosować 

dopłatę, której wartość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 

b) Nr XVIII/170/2020 w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2020 r. 

Wyrażono zgodę na utworzenie na terenie Gminy Wschowa w 2020 r. miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego w miejscowości Lgiń nad 

Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży) oraz określono sezon kąpielowy w terminie od 2 lipca 

2020 r. do 29 sierpnia 2020 r., przy czym miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli mogło funkcjonować łącznie przez okres nie dłuższy niż 30 dni w 2020 r. 

c) Nr XVIII/171/2020 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy 

Wschowa na rok 2020. 

Określono wykaz kąpielisk na terenie Gminy Wschowa na rok 2020, obejmujący 

kąpielisko strzeżone w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży). Wskazano 

również organizatora kąpieliska - Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie oraz 

określono granice kąpieliska i sezon kąpielowy. 

d) Nr XVIII/172/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we 

Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Przesunięto wykup obligacji planowany  w roku 2020 na rok 2027. 

e) Nr XVIII/173/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we 

Wschowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Przesunięto wykup obligacji planowany  w roku 2020 na rok 2027. 

f) Nr XVIII/174/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/526/14 Rady Miejskiej we 

Wschowie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Przesunięto wykup obligacji planowany  w roku 2020 na rok 2027. 
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g) Nr XVIII/176/2020 w sprawie nadania nazw dróg położonych w części północno-

wschodniej miasta Wschowa. 

Nadano nazwy ul.: Lawendowa, Topolowa, Jesionowa, Droga Św. Jakuba. 

h) Nr XVIII/177/2020 w sprawie nadania nazw dróg położonych w części zachodniej 

miasta Wschowa oraz zmiany nazwy części ulicy Zacisze. 

Nadano nazwy ul.: Bułgarska, Niemiecka, Holenderska, Belgijska, Austriacka, 

Hiszpańska, Włoska, Portugalska, Estońska, Irlandzka, Chorwacka, Szwedzka. Zmieniono 

nazwę części ulicy Zacisze na ul. Austriacką. 

i) Nr XVIII/180/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Remont 

ulicy Daszyńskiego i Polnej we Wschowie”. 

Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu 

w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Remont ulicy Daszyńskiego i Polnej we 

Wschowie”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Wschowa 

w kwocie 213 000 zł. W dniu 17 lipca 2020 roku podpisano umowę z Powiatem 

Wschowskim na udzielenie pomocy finansowej i przekazano środki w kwocie 

213 000,00 zł. 

6) Sesja Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2020 roku 

a) Nr XIX/183/2020 w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz 

określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2020 r. 

Wyrażono zgodę na utworzenie na terenie Gminy Wschowa w 2020 r. miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego w miejscowości Wygnańczyce 

nad Jeziorem Dąbie, na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 361/1 obręb 

Wygnańczyce. 

Określono sezon kąpielowy dla wyżej wymienionego miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli od 1  lipca 2020 roku do 30 lipca 2020 roku, przy czym 

miejsce to okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli może funkcjonować łącznie przez 

okres nie dłuższy niż 30 dni w 2020 r. 

b) Nr XIX/184/2020 w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków 

Udzielono dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Plac Zamkowy 6, 6a we Wschowie 

w wysokości 3 700,00 zł na opracowanie projektu na remont klatki schodowej, montaż 

domofonu oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku oraz wykonanie 

konserwatorskich badań stratygraficznych na klatce schodowej, warstw malarskich na 

ścianach i sufitach oraz stolarce okiennej. Umowę podpisano w dniu 2 lipca 2020 roku  i w 

dniu 3 lipca 2020 roku przekazano środki Wspólnocie. 

c) Nr XIX/185/2020 w sprawie ustalenia zasad zwiększania środków funduszu 

sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa 
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Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 

o ustawowym funduszu sołeckim określono zasady zwiększania środków funduszu 

sołeckiego przypadające poszczególnym sołectwom na podstawie art. 3 ust. 1 w.w. 

ustawy. 

Wysokość środków przypadających poszczególnym sołectwom zwiększa się 

w stosunku do kwoty obliczonej na podstawie art. 3 ust. 1 tej ustawy według wzoru:  

FZ=4 000 zł + (2zł x Lm), w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Fz – zwiększona wysokość środków przeznaczona na dane sołectwo 

4 000 – kwota stała 

2 zł – wskaźnik stały 

Lm – liczba mieszkańców ogółem sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku 

poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę 

rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. 

o ewidencji ludności. 

Uchwała miała na celu zwiększenie środków funduszu sołeckiego ponad te określone 

w art. 3 ust. 1 o funduszu sołeckim. Mieszkańcy sołectw mogą sami zdecydować 

o przeznaczeniu środków na poprawę warunków ich życia. 

7) Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 2020 roku 

a) Nr XX/189/2020 w udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Wschowa. 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Wschowa za 2019 r. 

postanowiono udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa 

b) Nr XX/190/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Muzeum Ziemi Wschowskiej  za 2019 rok 

Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi  Wschowskiej za 

2019 rok. 

c) Nr XX/191/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie  za 2019 rok 

Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we 

Wschowie za 2019 rok. 

d) Nr XX/192/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Centrum Kultury i Rekreacji  we Wschowie  za 2019 rok 

Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Rekreacji we 

Wschowie za 2019 rok. 

e) Nr XX/193/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok. 
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f) Nr XX/194/2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

za 2019 rok 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa 

za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Zielonej Górze, informacją o stanie mienia  Miasta i Gminy Wschowa i stanowiskiem 

Komisji Rewizyjnej udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

g) Nr XX/195/2020 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie – III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

Powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego we 

Wschowie w następującym składzie: Krzysztof  Kola, Wioletta Zarzycka, Stefan 

Maćkowiak, Katarzyna Owoc-Kochańska, Wioleta Stupnicka – Cencora. 

W terminie zgłoszenia kandydatów na ławników, nie wpłynęła żadna oferta. 

h) Nr XX/196/2020 w sprawie powierzenia Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. 

zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

położonym w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa 

Powierzono Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. wykonywanie praw 

i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów w miejscowości 

Tylewice. 

Dnia 2 września 2020 r.  podpisano umowę na zarządzanie składowiskiem odpadów 

w miejscowości Tylewice pomiędzy Gminą Wschowa a Spółka Komunalną Wschowa Sp. 

z o.o. 

W związku z powyższą umową Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. jest również  

zobowiązana do prowadzenia monitoringu składowiska. 

i) Nr XX/197/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 

1026 i 1029 we Wschowie 

Zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 

1026 i 1029 we Wschowie. 

Głównym celem przystąpienia do sporządzenia nowego planu była zmiana przebiegu 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, w taki sposób, aby umożliwić rozbudowę części 

istniejących pomieszczeń klasztornych, w tym parterowego budynku nie wpisanego do 

rejestru zabytków i usytuowanego przy ul. Klasztornej. Zmiana przebiegu 

nieprzekraczalnej linii zabudowy umożliwi wprowadzenie na przedmiotowym obszarze 

usług z zakresu terapii uzależnień, pomocy psychologicznej oraz szeroko pojętej pomocy 

społecznej w części istniejących pomieszczeń klasztornych oraz pozwoli na bardziej 

racjonalne gospodarowanie nieruchomościami klasztoru Franciszkanów we Wschowie. 

8) Sesja z dnia 24 września 2020 roku 

a) Nr XXI/199/2020 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 
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Uchwałę przesłano do Starosty Powiatu Górowskiego. 

b) Nr XXI/201/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/19 Rady Miejskiej we 

Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa, a także ustalenia granic ich 

obwodów. 

Granice obwodów szkół podstawowych zostały powiększone o nazwy nowych ulic 

c) Nr XXI/202/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej 

w części zachodniej miasta Wschowa. 

Nadano nazwę ulica Grecka drodze na działce 2320/7 obręb Wschowa 

d) Nr XXI/203/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wschowa na rok szkolny 2020/2021. 

Określono i przyjęto nowe stawki średniej ceny jednostki paliwa dla benzyny 

bezołowiowej Pb 98 4,66, benzyny bezołowiowej Pb 95 4,41, dla oleju napędowego ON 

4,37, dla paliwa gazowego LPG 1,96. 

e) Nr XXI/205/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa 

oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027”. 

Rozpoczęto realizację strategii, powołano zespoły projektowe i prowadzony jest 

bieżący monitoring wykonania zadań wynikających ze strategii. 

f) Nr XXI/206/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego 

do jednoosobowej Spółki Gminy Wschowa pod firmą Spółka Komunalna Wschowa 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Dokonano wpłaty określonej uchwałą kwoty podwyższając wartość udziałów o kwotę 

99 939,74, którą przeznaczono na rozbudowę sieci wodno  - kanalizacyjnej na terenie 

Miasta. 

9) Sesja z dnia 30 listopada 2020 roku 

a) Nr XXII/208/2020 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa. 

Przesłano do Wojewody Lubuskiego i wprowadzono nowe studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa. 

b) Nr XXII/209/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wschowa 

na lata 2021 – 2025. 

Przyjęto do realizacji cele programu, prowadzony jest bieżący monitoring i ewaluacja 

programu. 

c) Nr XXII/210/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Wschowa na rok 2021. 

Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są: Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Pomocy Społecznej 
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we Wschowie, Zespół Interdyscyplinarny, placówki oświatowe, Komenda Powiatowa 

Policji, służba zdrowia, Urząd Miasta i Gminy Wschowa (Straż Miejska), Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna. Realizatorami mogą być także organizacje 

pozarządowe lub firmy zewnętrzne. W 2021 realizowane są cele programu. 

d) Nr XXII/211/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na 

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. 

W dniu 3 grudnia 2020 roku podpisano Umowę z Powiatem Wschowskim i w dniu 

8 grudnia 2020 roku przekazano środki w kwocie 11 340,00 zł. 

e) Nr XXII/212/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do 

bezpłatnego używania na rzecz Sołectwa Tylewice. 

Podpisano stosowną umowę z sołectwem Tylewice. 

f) Nr XXII/213/2020 w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych w ramach Programu współpracy 

Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

g) Nr XII/214/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Wydano decyzje o wymiarach podatku w kwotach określonych w uchwale. 

h) Nr XII/215/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

Wydano decyzje o wymiarach podatku w kwotach określonych w uchwale. 

10) Sesja z dnia 29 grudnia 2020 roku 

a) Nr XXIII/218/2020  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokali użytkowych – pomieszczeń 

gospodarczych stanowiących własność Gminy Wschowa na rzecz dotychczasowych 

najemców. 

Wyrażono  zgodę na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas 

nieoznaczony z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń gospodarczych 

zlokalizowanych we Wschowie: na zapleczu nieruchomości Matejki 2 o powierzchni 

użytkowej 16,07 m2 położonego na działce nr 1416/13 (część działki), na zapleczu 

nieruchomości Ratuszowa 7 segment nr 2 o powierzchni użytkowej 4,75m2 położonego na 

działce nr 2225/7 (część działki), na zapleczu nieruchomości Ratuszowa 7 segment nr 

3 o powierzchni użytkowej 4,75m2 położonego na działce nr 2225/7 (część działki), na 

zapleczu nieruchomości Ratuszowa 7 segment nr 4 o powierzchni użytkowej 4,75m2 

położonego na działce nr 2225/7 (część działki). 

W 2021 podpisano 2 umowy najmu nieruchomości. 

b) Nr XXIII/219/2020 w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Wschowa. 
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Z uwagi na planowane inwestycje na terenie Gminy Wschowa oraz przeliczenia 

równoważnej liczby mieszkańców (RLM) aglomeracji konieczne stało się wnioskowanie 

o zmianę granic aglomeracji Wschowa. 

Określono, że Aglomeracja Wschowa będzie obejmować cały teren miasta Wschowa 

oraz wsie: Osowa Sień, Przyczyna Górna, Przyczyna Dolna. Po aktualizacji granic będzie 

miała 17 410 RLM. Stopień skanalizowania wynosi 97,7%, po dostosowaniu granic 

aglomeracji do sieci kanalizacyjnej stopień skanalizowania wzrośnie na poziomie 98,2%. 

c) Nr XXIII/220/2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Pomnikiem przyrody ustanowiono drzewo z gatunku dąb szypułkowy, rosnące 

w Wygnańczycach, Gmina Wschowa, nadając mu nazwę „Henryk”. Współrzędne 

geograficzne powyższego drzewa: N 51° 51’ 14.3"  E 16° 12' 18.3". Ustanowienie 

powyższego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu  zachowanie wartości 

przyrodniczych i jego ochronę. 

d) XXIII/221/2020 w sprawie: odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy użyczenia. 

Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

użyczenia na czas określony, części budynku położonego na działce gruntowej 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 1238 o powierzchni 3764 m2, obręb Wschowa, 

stanowiącego własność Gminy Wschowa dla dotychczasowego użyczającego w celu 

prowadzenia terenowej jednostki organizacyjnej Centrum Integracji Społecznej „Rozwój”. 

W dniu 4 lutego 2021 roku Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały. 

e) XXIII/222/2020 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2021 – 2023 

Jest to strategiczny dokument Gminy opracowany w celu realizowania przez wspólnotę 

samorządową konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie i dziecku. 

Zakłada wypracowanie spójnego systemu wsparcia dla rodziny przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Program, zgodnie  

z założeniami, będzie realizowany w latach następnych. 

f) XXIII/223/2020 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy 

Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 

Ustalono wykaz  i plan finansowy zadań, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020. Określono ostateczny termin ich wykonania na 30 czerwca 

2021 roku. 

g) XXIII/225/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych ustalono w wysokości 26,40 zł. 
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2. Uchwały podjęte na sesjach Rady Miejskiej w  latach wcześniejszych   

- realizowane w 2020 roku 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa nadal realizuje Uchwały, które zostały mu 

powierzone do wykonania przez Radę Miejską we Wschowie w latach wcześniejszych. 

Oto przykłady takich działań. 

1) Uchwała Nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej 

z budżetu Gminy Wschowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji 

i sposobu ich rozliczania. 

W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podał do publicznej wiadomości  

informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań 

związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Wschowa. 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych 

w ramach niniejszej informacji wynosiła 25.000,00 zł. W celu uzyskania dotacji celowej 

spółki wodne winne były złożyć wniosek w terminie do 10 maja 2020 roku. 

Do Urzędu wpłynął jeden wniosek o przyznanie dotacji, który złożyła Powiatowa Spółka 

Wodna we Wschowie. Został on pozytywnie rozpatrzony 

i przyjęty do realizacji zgodnie z podpisaną umową z dnia 29 maja 2020. 

W wyniku realizacji zadania wykonano następujące prace: 

a) odbudowa rowu R-U1 -  Siedlnica, 

b) koszenie rowu R-E – Dębowa Łęka, 

c) odbudowa rowu R-E7 - Dębowa Łęka, 

d) odbudowa rowu R-W4 – Konradowo, 

e) odbudowa rowu R-W9 – Konradowo, 

f) konserwacja rowu R-Ł – Łysiny, 

g) konserwacja rowu R-Ł – Wygnańczyce, 

h) koszenie rowu R-B – Przyczyna Dolna, 

i) koszenie rowu R-S – Łęgoń, 

j) odbudowa rowu R-U – Siedlnica, 

2) Uchwała Nr XI/111/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2019 roku 

w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Wschowa. 

W  2020 roku nadal kontynuowano aktywną sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz 

najemców. 

Zmiany wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2015 - 2020 przedstawiają 

się następująco: 

Rok Ilość sprzedanych lokali 

2015 20 
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2016 26 

2017 22 

2018 30 

2019 18 

2020 28 

Źródło: opracowanie własne 

3) Uchwała Nr XI/107/2019 dot. określania zasad udzielania dotacji celowych 

z budżetu Gminy Wschowa na zadanie ograniczania niskiej emisji, poprzez wymianę 

systemu ogrzewania na terenie Gminy Wschowa została podjęta w dniu 28 listopada 

2019 r. Na jej podstawie w roku 2020 zawarto i zrealizowano 13 umów. 

 

 

 


