ZARZĄDZENIE NR 74/2019
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Nowogród Bobrzański za 2018 rok
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawić raport o stanie gminy Nowogród Bobrzański za rok 2018 stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie gminy Nowogród Bobrzański podlega przedłożeniu Radzie MiejskiejNowogrodu
Bobrzańskiego do dnia 31 maja 2019 roku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 74/2019
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

Nowogród Bobrzański, dnia 2019-05-28

RAPORT O STANIE GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA ROK 2018
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego przedstawia niniejszy raport o stanie gminy Nowogród
Bobrzański za rok 2018.
1. Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018 (uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr LI/301/2017 z dnia
29 listopada 2017 r.),
- Program współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 r. (uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr LI/300/2017 z dnia
29 listopada 2017 r. – Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2555),
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Nowogród Bobrzański (uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr LIV/329/2018 z dnia
27 lutego 2018 r. – Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 601),
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nowogród Bobrzański (uchwała
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr LXII/395/2018 z dnia 28 września 2018 r.),
- Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Nowogrodzie Bobrzańskim na lata 2017-2021 (uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
nr XLVIII/285/2017 z dnia 20 września 2017 r.),
- Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2016-2018 (uchwała
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXVIII/159/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.),
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020 (uchwała Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXVI/212/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. – Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego poz. 2546 oraz z 2017 r. poz. 669),
- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2016-2032
(uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXVIII/221/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.),
- Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023 (uchwała Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim nr LIV/333/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.),
- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2018-2021 w gminie Nowogród Bobrzański (uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr
LIII/323/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.),
- Program ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (uchwała Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXVI/213/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.),
- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2015-2022 (uchwała Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XVI/64/2015 z dnia 8 października 2015 r. ze zmiana wprowadzoną
uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr LVII/355/2018 z dnia 28 maja 2018 r.),
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- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański na lata 20162022 (uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXII/108/2016 z dnia 27 stycznia
2016 r.),
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Nowogród Bobrzański na rok 2018 był kontynuacją regularnie prowadzonych
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. W 2018
zrealizowano wyznaczone w programie cele główne i szczegółowe. Była prowadzona profilaktyka
wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz efektywnie rozwiązywano problemy alkoholowe
i narkomanii, realizowano zadania mające na celu udzielenie pomocy rodzinom, w których występują
problemy przemocy psychicznej i fizycznej.
W 2018r. przeprowadzono postępowania w 36 sprawach na wnioski złożone przez Posterunek
Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
Bobrzańskim (MGOPS), Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze oraz przez rodziny uczestników
postępowania.
W ramach prowadzonych postępowań przeprowadzono 168 rozmów z osobami uzależnionymi oraz
ich rodzinami. Uczestnicy postępowania wzywani są na rozmowy interwencyjne wielokrotnie
w trakcie trwania postępowania. Rodziny tj. najczęściej osoby zgłaszające, zapraszane są na rozmowę
z psychologiem oraz na spotkania grupy dla osób współuzależnionych. W 9 sprawach GKRPA
skierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o wykonanie opinii w przedmiocie
uzależnienia, wskazanie zakładu leczniczego i wydanie postanowienia o rodzaju leczenia.
Oferta pomocowa GKRPA w Nowogrodzie Bobrzańskim skierowana jest nie tylko do uczestników
postępowania ale również udzielana jest pomoc ich najbliższym tj. współmałżonkom, dzieciom,
rodzicom. Wpływa to na zmianę relacji rodzinnych oraz pomaga w procesie leczenia, a zwłaszcza
w procesie motywacji do leczenia.
W roku 2018 w ramach Programu udzielane były porady z zakresu pomocy psychologicznej
dla osób borykających się z różnymi problemami. Łącznie w 2018 roku z porad psychologicznych
skorzystało 175 osób. Około 35 % osób byli to mieszkańcy miasta Nowogród Bobrzański, a 65 % to
mieszkańcy obszarów wiejskich gminy Nowogród Bobrzański. Udzielono łącznie 362 porad dla
42 kobiet , 90 mężczyzn i 3 dzieci. Wiele z tych osób jest w stałym kontakcie z Punktem Pomocy
Rodzinie (PPR) i systematycznie korzysta z pomocy psychologicznej. Główne powody, z jakimi
zgłaszały się osoby do PPR dotyczyły m.in.: uzależnienia alkoholowego jaki i narkotykowego,
współuzależnienia ale również bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy
w rodzinie, sytuacji kryzysowej. Dodatkowo w MGOPS w ramach przekazanych środków
finansowych w ramach programu było prowadzone specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla
ofiar i sprawców przemocy, uzależnień własnych i członków rodziny. Łącznie z porad skorzystało
30 osób i udzielono 71 porad.
W programie współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 r. przewidziano, że w 2018 r. na działalność organizacji
pozarządowych przeznacza się kwotę w wysokości 192.134,00 zł, z czego wykorzystano
192.125,38 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanej kwoty.
W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Nowogród Bobrzański przewidziano, że w 2018 r gmina przeznaczyła na ten cel kwotę
85.500 zł , wskaźnikami wykonania celu były koszty zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych
zwierząt, koszty utrzymania zwierząt w schronisku, koszty odławiania bezdomnych zwierząt i usług
z tym związanych z kosztami leczenia zwierząt i zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej,
koszt transportu i unieszkodliwiania zwłok przez uprawniony podmiot, adopcja, opieka nad wolno
żyjącymi kotami, w tym dokarmianie, usypianie ślepych miotów itp, Wskaźniki te zostały osiągnięte.
W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nowogród
Bobrzański wskazano szereg działań, z których w 2018 r. zrealizowano:
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1) w zakresie działań prawnych:
- uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmieniono jeden plan, jeden
plan zagospodarowania przestrzennego został uchylony,
- nie podjęto działań związanych z wpisem nowych obiektów do rejestru zabytków (brak wniosków),
nie podjęto również działań związanych z wykonywaniem decyzji administracyjnych, np.
wojewódzkiego konserwatora zabytków (brak decyzji)
2) w zakresie działań finansowych:
- udzielono dotację celową na prace konserwatorskie obejmujące nakłady związane z wykonaniem
robót budowalnych przy murze otaczającym cmentarz i kościół w Przybymierzu pw. Wniebowzięcia
NMP (dz. 136, 415, 427), wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-745/A. Dotacja celowa
w wysokości 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) była udzielona dla
Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie (uchwała Rady
Miejskiej w Nowogrodzie bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. nr LIX/370/2018),
- ulgi finansowe – osoby fizyczne otrzymały ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości w łącznej
kwocie 546,00 zł (budynki, budowle), natomiast osoby prawne uzyskały ulgi ustawowe w podatku od
nieruchomości w wysokości 33.202,00 zł (grunty).
3) w zakresie działań społecznych:
- w 2018 roku nie były wykonane działania stymulujące (w zakresie edukacji, promocji, informacji,
działań sprzyjających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami oraz rozwojem
turystyki),
4) w zakresie działań kontrolnych:
- przeprowadzono analizę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrzański (uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie
Bobrzańskim z dnia 30 października 2018 r. nr LXV/403/2018)
5) w zakresie działań koordynacyjnych:
- zrealizowano projekt dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie remontu zabytkowego
muru w Przybymierzu, wymiany schodów zewnętrznych, prac brukarskich, wymiany pokrycia
dachowego muru jak również tzw. łacenia bramy wschodniej.
Na koniec 2018 r. w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków ujęta była następująca ilość obiektów
zabytkowych:

Miejscowość
Białowice
Bogaczów
Cieszów
Dobroszów Mały
Dobroszów Wielki
Drągowina
Kaczenice
Kamionka
Klępina
Kotowice
Krzewiny
Krzystkowice - fabryka
Krzywa
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Ilość obiektów w Wojewódzkiej Ewidencji
Zabytków
98
156
31
25
26
78
38
31
60
119
8
1
24

Strona 3

Łagoda
Niwiska
Nowogród Bobrzański
Pajęczno
Pierzwin
Podgórzyce
Popowice
Przybymierz
Skibice
Sobolice
Sterków
Turów
Urzuty
Wysoka

14
113
262
12
66
15
2
114
41
10
20
13
55
31

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim na lata 2017-2021 celem strategicznym jest wsparcie rodzin
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie jego rozmiaru na terenie gminy.
Cel w 2018 roku został osiągnięty . Przewidziano w programie 4 cele operacyjne, ich realizacja w/g
wskaźników monitoringowych przedstawia się następująco:
1. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc:
1) Gromadzenie i monitorowanie danych dotyczących przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowogród
Bobrzański w ramach wewnętrznych rejestrów Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie
„Niebieskich Kart” . W ramach prowadzonej procedury Grupy Robocze działały na dzień 31.12.2018r.
na rzecz 34 rodzin (tendencja spadkowa – w 2016 – 50, w 2017 - 36 rodzin).
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w gminie:
Rodzaj działania
Realizowanie przez instytucje zajmujące
się pomocą osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie, pomocy w formie
poradnictwa psychologicznego,
prawnego, socjalnego, zawodowego
i rodzinnego

2018

Wskaźnik
liczba osób dotkniętych przemocą
w rodzinie

ogółem
kobiety
mężczyźni
dzieci

Liczba osób objętych pomocą
w formie poradnictwa

ogółem

97
56
10
31
97

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wsparcia:
- skierował do rodzin dotkniętych przemocą, nieradzących sobie z problemami - asystenta rodziny –
wsparcie realizowane było przez 2 asystentów rodziny w 3 rodzinach dotkniętych przemocą domową,
- skierował i opiniował 2 wnioski do Sądu w celu sprawdzenia sytuacji małoletnich dzieci będących
świadkami przemocy domowej,
Specjaliści wchodzący w skład Grup Roboczych według kompetencji:
- objęli wsparciem 34 rodziny, w tym 31 dzieci doznających lub będących świadkami przemocy,
- objęli wsparciem osoby starsze i niepełnosprawne doznające przemocy – 15 osób starszych (6 kobiet,
9 mężczyzn) oraz 10 osób niepełnosprawnych (3 kobiety, 7 mężczyzn),
- kierowali osoby stosujące przemoc do wsparcia indywidualnego oraz grupowego poprzez udział
w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W/w programy
realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.
2) udzielanie bezpłatnych porad specjalistycznych w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej:
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Na terenie gminy w roku 2018 prowadzone było poradnictwo i pomoc specjalistyczna przez
następujące instytucje i organizacje:
- MGOPS - porady psychologa finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skorzystało 71 osób w tym porady dot. uzależnień –
31, przemocy – 5, problemów opiekuńczo-wychowawczych -16, problemów relacji rodzinnych – 8,
zaburzeń psychicznych – 10,
- Punkt Pomocy Rodzinie - porady psychologa klinicznego, przedstawiciela pełnomocnika GKRPA,
terapia dla uzależnionych i współuzależnionych – skorzystało z porad psychologa 175 osób, w tym
dotkniętych przemocą w rodzinie - 28, z terapii dla uzależnionych - 24, z terapii dla
współuzależnionych 16,
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Koło w Nowogrodzie Bobrzańskim - terapia systemowa
rodzin, poradnictwo psychologiczne, socjalno-pedagogiczne – skorzystało z porad psychologa
16 osób
(100
porad),
z terapii
systemowej
rodzin
–
16 osób
(26
spotkań),
- porady psychologa przy szkołach podstawowych:
-- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - liczba spotkań 59, w tym dot. przemocy
18,
-- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim - liczba spotkań 30, w tym dot. przemocy
3,
-- Szkoła Podstawowa w Drągowinie – spotkania - 44 , w tym 10 dot. przemocy,
-- Szkoła Podstawowa w Niwiskach – spotkania 28, w tym 2 dot. przemocy.
2. Zwiększenie działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) gromadzenie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie literatury, czasopism, ulotek oraz plakatów
o tematyce przemocy domowej,
2) edukacja dzieci, młodzieży i rodziców w szkołach działających na terenie Gminy – Szkoła Podstawowa
Nr 1 i 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim, Szkoła Podstawowa w Niwiskach, Szkoła Podstawowa
w Drągowinie, Niepubliczny Zepół Szkolno-Przedszkolny PRO NOVO w Bogaczowie:
- cykl lekcji wychowawczych prowadzonych przez pedagogów szkolnych; pedagogizacja rodziców,
spotkania w ramach zebrań z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych,
- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców; współpraca
z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonej Górze, Terenowym Komitetem
Ochrony Praw Dziecka, M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie Bobrzańskim, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Zielonej Górze,
- organizacja spotkań rodzinnych poszczególnych klas (wspólne ogniska, wycieczki rowerowe);
przekazywanie na bieżąco ulotek i plakatów informacyjnych, dotyczących przeciwdziałania
przemocy,
- udział pedagogów w posiedzeniach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego,
3) programy profilaktyczne prowadzone w 2018r. w szkołach - wymienione dane przy realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny – poniżej.
3. Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz
zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
1) monitorowanie sytuacji rodzin poprzez współpracę lokalnych podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy, wymiana informacji pomiędzy instytucjami podczas pracy i spotkań
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 5 posiedzeń oraz Grup Roboczych – 78 spotkań;
2) systematyczne zgłaszanie potrzeb szkoleniowych pracowników „pierwszego kontaktu” na temat
przemocy domowej;
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3) podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz
konferencjach o tematyce przemocy (3 szkolenia wyjazdowe - 3 osoby).
W dniu 3 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie pt. „Stosowanie w praktyce procedury „Niebieskiej
Karty”.
Ogółem w warsztatach wzięło udział 26 osób - przedstawiciele jednostek i służb społecznych
z terenu gminy Nowogród Bobrzański zajmujących się problemem przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – pracownicy socjalni, asystenci rodzin, dyrektorzy szkół, pedagodzy, funkcjonariusze
policji, przedstawiciele Zakładu Karnego w Krzywańcu, przedstawiciele GKRPA, psycholog,
terapeuta uzależnień, pielęgniarka środowiskowa, kuratorzy (Sąd Rodzinny oraz Karny).
Trenerem prowadzącym był certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
4. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie:
1) rozpowszechnianie kampanii społecznych, ogólnokrajowych
rozwieszanie plakatów oraz rozdawanie ulotek;

dotyczących

przemocy

poprzez

2) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym ofiarom przemocy w rodzinie poprzez dystrybucję ulotek i wizytówek;
3) cykliczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej prowadzonej przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem www.mgopsnb.pl , między innymi dot. możliwości
skorzystania z pomocy psychologicznej.
W Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2016-2018
przewidziano cel strategiczny - Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
Zaplanowano 5 celów szczegółowych. Poniżej realizacja Programu w roku 2018r. wg kierunków
i wskaźników monitoringu:
Cel szczegółowy 1.
Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskiej.
Kierunki działań
1. Zapewnienie miejsc opieki nad
dzieckiem, do czasu rozpoczęcia
przez nie nauki w szkole.

2. Zapewnienie oferty
ogólnodostępnych zajęć
pozaszkolnych.
3. Organizowanie różnych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Zapewnienie oraz rozwijanie
oferty placówek wsparcia dziennego.
5. Wspieranie rodzin wielodzietnych
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Realizacja
5 placówek, liczba miejsc - 354
Przedszkola, oddziały:
Nowogród ul. Kościuszki - 100 miejsc (86 uczęszczało w 2018r.),
ul. Szkolna - 100 miejsc (89 uczęszczało ),
Niwiska – 62 miejsca (55 uczęszczało),
Drągowina -30 miejsc (18 uczęszczało ),
Bogaczów – 62 miejsca (62 uczęszczało),
2 kluby malucha zapewniających opiekę do lat 3
(15 i 11 miejsc).
Zajęcia prowadzone przez szkoły, przedszkola, MGOSKIR, kluby
sportowe, organizacje pozarządowe wg przedstawianych sprawozdań
przez te instytucje i organizacje.
MGOPS – kolonie profilaktyczne – 7 dzieci + 4
MGOSKiR, szkoły, organizacje – wypoczynek letni i w czasie ferii
zimowych wg przedstawianych sprawozdań przez te instytucje
i organizacje.
Brak placówek wsparcia dziennego,
na terenie gminy działają 3 świetlice o charakterze opiekuńczowychowawczym przy szkołach podstawowych : N-d nr 1, w Niwiskach
i Drągowinie,
- liczba wydanych Kart Dużej Rodziny ogółem od 2014 r.– 472,
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poprzez zwiększenie członkom tych
rodzin dostępności do różnorodnych
dóbr i usług poprzez Kartę Dużej
Rodziny.

w tym 37 elektronicznych, dla 91 rodzin,
- w 2018 roku wydano 84 karty w tym 15 elektronicznych dla
20 rodzin.
Cel szczegółowy 2.

Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym rodzinie
Kierunki działań
1. Pomoc finansowa i rzeczowa
rodzinom wymagającym wsparcia,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym między
innymi pozyskiwanie nieodpłatnie
różnego rodzaju rzeczy i artykułów
gospodarstwa domowego.

2. Rozwój oraz upowszechnienie
dostępu do poradnictwa
rodzinnego, prawnego,
psychologicznego.

3. Tworzenie programów, kampanii
społecznych i informacyjnych
podnoszących kompetencje
psychospołeczne rodziców.
4. Tworzenie programów
podnoszących kompetencje
psychospołeczne dzieci i młodzieży
5. Zintensyfikowanie działań
profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży.
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Realizacja
- liczba rodzin objętych wsparciem w 2018 w MGOPS – 334,
w tym - 89 rodzin z dziećmi (w tym 53 na wsi, 356 osób w rodzinach),
- formy wsparcia - udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłków:
stałych, okresowych, celowych, finansowanie dożywiania dzieci
w szkole (116 dzieciom), dofinansowanie wypoczynku letniego,
dofinansowanie do zakupów przyborów szkolnych, udzielanie pomocy
rodzinom
w ramach
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie
i alkoholizmowi, poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik),
współpraca przy kierowaniu dzieci do świetlic opiekuńczowychowawczych działających przy szkołach podstawowych,
- liczba stypendiów socjalnych – 182 uczniów na kwotę 77.708,38 zł,
liczba zasiłków szkolnych – 4 na kwotę 2.360,00 zł
- M-GOPS - porady psychologa finansowane w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
skorzystało 71 osób,
- Punkt Pomocy Rodzinie - porady psychologa klinicznego,
przedstawiciela pełnomocnika GKRPA, terapia dla uzależnionych
i współuzależnionych – skorzystało z porad psychologa 175 osób,
z terapii dla uzależnionych - 24, z terapii dla współuzależnionych 16,
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Koło w Nowogrodzie
Bobrzańskim - terapia systemowa rodzin, poradnictwo psychologiczne,
socjalno-pedagogiczne – skorzystało z porad psychologa 16 osób,
z terapii systemowej rodzin – 16 osób,
- porady psychologa przy szkołach podstawowych:
*szkoła nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - liczba spotkań 59,
*szkoła nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim - liczba spotkań 30,
*szkoła w Drągowinie – spotkania - 44,
*szkoła w Niwiskach – spotkania 28.
- edukacja dzieci, młodzieży i rodziców w szkołach działających na
terenie Gminy.
Poniżej działania, programy profilaktyczne prowadzone w szkołach
(zgodnie
z przedstawionymi
sprawozdaniami
do
GKRPA
i informacjami dla M-GOPS).
·Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim:
- program profilaktyczny „ Używki – jestem przeciw”
(30 uczniów, 2 nauczycieli),
- program „Zdrowe czasu spędzanie-nocowanie”(34 uczniów,
2 nauczycieli),
- program „Aktywne przerwy” (288 uczniów, 10 nauczycieli),
- programy skierowane do grup rówieśniczych, (250 osób),
- programy dla młodzieży z grup ryzyka (8 osób),
- programy podnoszące kompetencje psychospołeczne dzieci
i młodzieży (128 osób),
- warsztaty dla rodziców (180 osób),
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- warsztaty dla nauczycieli, wychowawców (41 osób),
- akcje informacyjno-edukacyjne dot. przemocy w rodzinie ( 6 akcji,
112 uczestników),
- jednorazowe pogadanki, prelekcje – 14, (288 uczniów),
- działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej ( 12 uczniów),
- konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne.) – 10, (140 uczniów),
- warsztaty w celu rozwijania zainteresowań – 8, (123 uczniów),
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne,
wyrównawcze, kółka zainteresowań, harcerstwo.
- akcja charytatywna „Zakochani dla chorych”.
· Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim:
- program dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
„Spójrz inaczej” (150 uczniów, 90 rodziców, 12 nauczycieli),
- program dot. nadużywania środków psychoaktywnych, zapobiegania
narkomanii „Spójrz inaczej” (160 uczniów, 12 wychowawców,
100 rodziców),
- jednorazowe pogadanki, prelekcje – 15, (130 uczniów),
- konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne.) 3, (15 uczniów),
- warsztaty dla rodziców - 18,
- programy podnoszące kompetencje psychospołeczne dzieci
i młodzieży 15, (150 osób),
- warsztaty w celu rozwijania zainteresowań – 8 (123 uczniów),
- akcje informacyjno-edukacyjne dot. przemocy w rodzinie ( 6 akcji),
- zajęcia pozalekcyjne – kółko informacyjne, historyczne połączone
z matematyką ,, Matematyka na co dzień”, „Bawimy się w teatr”,
współpraca e-mailowa ze szkołą w Rosji, konsultacje zawodoznawcze.
- akcje charytatywne : zbiórka żywności, pomoc materialna dla chłopca
z niepełnosprawnością ruchową, dla zdolnej młodzieży, wykonanie
kartek świątecznych dla dzieci chorych onkologicznie, współpraca
z Seniorami, z Fundacją ”Gdy liczy się czas”, zbiórka przyborów
szkolnych dla dzieci z domu dziecka, współpraca z hospicjum…
- działalność Centrum Wspierania Rodziców, Uczniów i Nauczycieli
·Szkoła Podstawowa Niwiskach:
- program „Trzymaj formę” (Powiatowa Stacja Sanitarnoepidemiologiczna w Zielonej Górze) – 122 uczniów, 12 nauczycieli,
19 rodziców,
- jednorazowe prelekcje i pogadanki ( 122 uczestników),
- spektakle profilaktyczne 1 - „Zaplątani w sieci” (122 uczestników),
XI Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych 1 (110 uczniów),
- konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne.) 3, (95 uczniów),
- warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu uzależnień
i zachowań agresywnych – 1, (62 uczniów),
- kółko teatralne, techniczne BRD,
- działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej ( 13 uczniów),
- akcja charytatywna „Psu na budę”, zbiórka na rzecz zwierząt
w schronisku w Lubsku
·Szkoła Podstawowa w Drągowinie:
- program dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
„Bezpieczna szkoła – różne sposoby spędzania wolnego czasu”
(44 uczniów, 32 rodziców, 13 nauczycieli),
- jednorazowe prelekcje i pogadanki - 10, (44 uczestników),
- spektakle profilaktyczne – 2, (41 uczestników),
- konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne.) - 9, (36 uczniów),
- warsztaty dot. wyposażenia dzieci w kompetencje psychospołeczne
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10, (44 uczniów),
- warsztaty w celu rozwijania zainteresowań – 6, (44 uczniów),
- akcje charytatywne – zbiórka karmy dla zwierząt, paczki świąteczne
dla rodzin w trudnej sytuacji, całoroczne zbiórka plastikowych
zakrętek, zbiórka funduszy dla podopiecznego fundacji „Rycerze
i księżniczki”,
- działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (15 uczniów),
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z gminy Nowogród Bobrzański w roku
2018 prowadzone były również przez:
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną m.in. – konkursy „Świat
bajek”, „Za co kocham swoich dziadków”, „Robimy plakat”,
„Zwierzęta w literaturze”, „Ozdoby choinkowe dla uczniów szkoły
podstawowej” (89 uczestników), warsztaty „Decoupage dla każdego”
dla uczniów szkoły podstawowej (60 uczestników), Ferie w bibliotece
– zajęcia plastyczne, gry logiczne, zabawy ruchowe, lekcje
biblioteczne, spotkania autorskie, wycieczka do Biblioteki
Wojewódzkiej, gminne eliminacje do Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego, „Walentynki” - wykonywanie ozdób.
Inne działania w ramach profilaktyki środowiskowej – Dyskusyjny
Klub Książki (7 osób), podstawy obsługi komputera (dla osób 50+),
cykliczne warsztaty czytelnicze dla przedszkolaków, spotkania
z książką przy kawie dla dorosłych.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie
Bobrzańskim m.in. – zajęcia artystyczno-rekreacyjne, zajęcia sportowe
o charakterze ogólnodostępnym, półkolonie letnie i zimowe, mające na
celu odciągnięcie dzieci i młodzież od używek i ukazanie im innych
możliwości samorealizacji, zaangażowanie całych rodzin poprzez
organizację zajęć promujących zdrowy tryb życia, wzmocnienie więzi
społecznych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne
zdrowie,
- Stowarzyszenie FIBER – Parafialny Festyn Rodzinny, Wakacyjna
Przygoda z Fiberem – cykl gier i zabaw na terenie 9 sołectw
(alternatywne formy spędzania czasu wolnego, wiedza dot. zdrowego
trybu życia i istniejących zagrożeń, sportowa rywalizacja w duchu Fair
Play, budowanie więzi rodzinnych, społecznych),

6. Rozwijanie oferty usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla rodzin
z dziećmi
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Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych:
- przeprowadzona została diagnoza społeczna zrealizowana na zlecenie
Urzędu Miasta w grudniu 2018 r. przez firmę specjalistyczną - Oficyna
Profilaktyczna z Krakowa, mającą na celu ukazanie skali problemów
uzależnień na terenie gminy Nowogród Bobrzański - badania wśród
uczniów, dorosłych mieszkańców oraz sprzedawców napojów
alkoholowych,
- zaplanowano i zorganizowano w trzech szkołach na terenie gminy
przeprowadzenie zajęć, działań dot. profilaktyki w zakresie środków
psychoaktywnych i uczących umiejętności zdrowego stylu życia wśród
uczniów szkół przez certyfikowanego psychoterapeutę, mediatora,
trenera.
- brak usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w rodzinach z dziećmi,

Strona 9

7. Organizowanie grup wsparcia dla - przy MGOPS - brak
rodziców
Cel szczegółowy 3.
Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej
Kierunki działań
1. Utworzenie mieszkania
chronionego, zapewniając
całodobowe wsparcie rodzinom
przeżywającym poważne trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
2. Świadczenie pomocy rodzinom
mającym trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez asystenta
rodziny i pracownika socjalnego.

3.Podejmowanie działań
edukacyjnych i wspierających,
skierowanych do rodziców dzieci
i młodzieży umieszczonych
w pieczy zastępczej zmierzających
do powrotu dzieci pod opiekę
rodziców, budowanie więzi
pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Realizacja
Brak mieszkania chronionego.

- 2 zatrudnionych asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia na
3 i 4 godziny dziennie,
- asystenci świadczyli wsparcie dla 15 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinach tych
wychowywało się 35 dzieci,
- liczba rodzin z problemem bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, z którymi
pracują pracownicy socjalni – 34 rodziny (128 osób w rodzinach).
- 12 rodzin objętych wsparciem MGOPS, PCPR
- liczba dzieci, które powróciły do biologicznych rodzin - 0

Cel szczegółowy 4.
Wspieranie i promowanie aktywności sportowej, kulturalnej, artystycznej
wśród dzieci i młodzieży oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu
Kierunki działań
1. Organizacja zajęć sportowych,
rekreacyjnych, turystycznokrajoznawczych.
2. Udział dzieci i młodzieży
w turniejach i rozgrywkach
sportowych.
3. Rozwijanie zainteresowań wśród
dzieci i młodzieży oraz poszerzanie
oferty alternatywnego spędzania
czasu wolnego /prowadzenie zajęć,
kół zainteresowań, warsztatów
plastycznych, muzycznych,
technicznych teatralnych i innych.

Realizacja
- zajęcia prowadzone przez szkoły, przedszkola, MGOSKIR, kluby
sportowe, organizacje pozarządowe, sołectwa,
- liczba zorganizowanych zajęć, liczba osób uczestniczących wg
przedstawianych sprawozdań przez te instytucje i organizacje.

Cel szczegółowy 5.
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia
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Kierunki działań
1. Promowanie zdrowia
i prowadzenie profilaktyki
zdrowotnej.
2.Zapewnienie mieszkańcom
dostępu do świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz
dostępu do lekarzy specjalistów.

Realizacja
- liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej, liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, :
-- Przychodnia Lekarska „MEDICUS” realizuje:
- program profilaktyczny chorób układu krążenia, skierowany do
pacjentów 30,35,40,45,50 i 60 letnich (badanie lipidogramu, poziomu
cukru i ocena ryzyka sercowo- naczyniowego),
- profilaktyczne badania w kierunku niedosłuchu i wad wzroku we
współpracy z firmami zewnętrznymi,
-pod opieką Poradni znajduje się 3873 pacjentów.
-- Przychodnia Lekarska NOVOMED realizuje:
- bilanse zdrowia dzieci,
- szczepienia ochronne,
- szerzenie oświaty zdrowotnej
- liczba osób objętych świadczeniami – 3009 pacjentów.
-- Zakład Fizjoterapii „FIZJOMED”
- usługi rehabilitacyjne w 2018 roku skorzystało
świadczeniobiorców.

1900

W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020
przewidziano, że w 2018 r. wskaźnikami wykonania celu było zwiększenie ilości lokali mieszkalnych do
111 - wskaźnik ten nie został osiągnięty, gdyż część mieszkań została sprzedana. Kolejnym celem było
zwiększenie ilości lokali socjalnych do 24, wskaźnik ten prawie został osiągnięty (23), a nie udało się go
osiągnąć z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy Nowogród Bobrzański. Natomiast cel
dotyczący ilości pomieszczeń socjalnych został osiągnięty i miał on wartość 1.
W programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata
2016-2032 przewidziano, że w 2018 r. zostanie unieszkodliwionych ok. 32.966 kg azbestu, wskaźnikami
wykonania celu była ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, wyrażona w Mg/rok –
należało dążyć do osiągnięcia liczby przynajmniej równej podanej w harmonogramie usuwania azbestu
lub wyższej. Wskaźnik ten nie został osiągnięty, gdyż w 2018r. Unieszkodliwiono 18.796 kg azbestu
(zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców gminy o dofinansowanie powyższego zadania).
W Programie Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023 na koniec 2018 roku
osiągnięto następujące rezultaty:
Obszar Rewitalizacji (OR) nr 1 - Nowogród Bobrzański górny ulice: Rynek, Zamkowa, Jadwigi,
Zacisze, Ogrodowa, Krótka, Kościelna, Warsztatowa, Kościuszki, Witosa, Słowackiego, Młyńska, Reja,
Wskaźniki monitoringowe wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata
2017-2023- Obszar 1
Strefa społeczna

Wartość
dla
gminy

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy
społecznej -(liczba os)

318

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia OPS
(liczba rodzin)

460

Liczba rodzin dysfunkcyjnych (sztuka)

307

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia
Asystenta rodziny (sztuka)
Liczba zgłoszonych przypadków przemocy
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20
45

Wartość
Zakładany rezultat
dla OR nr
1
wyjściowa
36
spadek o minimum
5 os.
48
spadek o minimum
10,0 rodzin
26
spadek o minimum
5 rodzin
0
bez zmian
1

bez zmian

Wartość dla OR nr
1 na koniec
2018 roku
27
25
25
1
3
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w rodzinie ((sztuka)
Liczba zarejestrowanych przestępstw - (sztuka)
Liczba czynów karalnych osób nieletnich - (sztuka)
Liczba zarejestrowanych osób długotrwale
bezrobotnych (pozostających bez pracy przez co
najmniej 12 miesięcy w ostatnich 24 miesiącach)
(osoba)

217

10

0
166

0
33

spadek o minimum
3,0 szt.
bez zmian
spadek o 5 os

SFERA INFRASTRUKTURALNO – GOSPODARCZA
68
90
bez zmian

Udział budynków wybudowanych przed r.
1989 w budynkach ogółem(%)

SFERA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNA
65
70
spadek o minimum
5%
Udział powierzchni zdegradowanych obszarów
75
70
spadek
o
minimum
zielonych w powierzchni ogółem obszarów
10 %
zielonych (%)
Udział zaniedbanych podwórek w ogólnej liczbie
podwórek (%)

Budynki o niskiej termoizolacyjności w ogóle
budynków (sztuka)
Powierzchnia terenów zielonych (ha)

SFERA ŚRODOWISKOWA
1963
209
spadek o minimum
30,0 szt.
2949
1,2
wzrost o minimum
0,5 ha

brak danych
brak danych
brak danych

90

70
70

209
1,2

Obszar Rewitalizacji nr 2 - Nowogród Bobrzański dolny ulice: Leśna, Grabowa, Różana, Dobra,
Konopnickiej, Miła, Pocztowa od mostu do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, Nadbrzeżna, Miodowa,
Lipowa, Nad Bobrem, Nowowiejska, Nad Stawami, Dąbrowskiego, Plac Wolności, 1 Maja, 3 Maja,
Okrężna, Grunwaldzka, Żarska, Mała.
Wskaźniki monitoringowe wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata
2017-2023- Obszar 2
Strefa społeczna

Wartość
dla
gminy

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy
społecznej - (liczba os)

318

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia OPS
(liczba rodzin)

460

Liczba rodzin dysfunkcyjnych (sztuka)

307

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia
Asystenta rodziny (sztuka)

20

Liczba zgłoszonych przypadków przemocy
w rodzinie (sztuka)

45

Liczba zarejestrowanych przestępstw - (sztuka)

217

Liczba czynów karalnych osób nieletnich - (sztuka)

0
166

Liczba zarejestrowanych osób długotrwale
bezrobotnych (pozostających bez pracy przez co
najmniej 12 miesięcy w ostatnich 24 miesiącach)
(osoba)
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Wartość
Zakładany rezultat
dla OR nr
2
wyjściowa
42
spadek o minimum
10 os.
57
spadek o minimum
10 rodzin
28
spadek o minimum
5 rozin
6
spadek o minimum
2 rodzin
4
spadek o minimum
2 sztuki
38
spadek o minimum
5,0 szt.
0
bez zmian
36
spadek o 5 os

Wartość dla OR nr
2 na koniec
2018 roku
56
46
16
3
3
brak danych
brak danych
brak danych
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SFERA INFRASTRUKTURALNO – GOSPODARCZA
68
88
bez zmian

Udział budynków wybudowanych przed r.
1989 w budynkach ogółem(%)

SFERA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNA
65
70
spadek o minimum
5%
Udział powierzchni zdegradowanych obszarów
75
70
spadek o minimum
zielonych w powierzchni ogółem obszarów
5%
zielonych (%)
Udział zaniedbanych podwórek w ogólnej liczbie
podwórek (%)

Budynki o niskiej termoizolacyjności w ogóle
budynków (sztuka)
Powierzchnia terenów zielonych (ha)

SFERA ŚRODOWISKOWA
1963
261
spadek o minimum
20,0 szt.
2949
1,8
wzrost o minimum
1,5 ha

88

70
70

261
2949

Obszar Rewitalizacji nr 5 - Kaczenice, Niwiska
Wskaźniki monitoringowe wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata
2017-2023- Obszar 5
Strefa społeczna

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy
społecznej -(liczba os)

Wartość
dla
gminy
318

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia OPS
(liczba rodzin)

460

Liczba rodzin dysfunkcyjnych (sztuka)

307

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia
Asystenta rodziny (sztuka)

20

Liczba zgłoszonych przypadków przemocy
w rodzinie ((sztuka)

45

Liczba zarejestrowanych przestępstw - (sztuka)

217

Liczba czynów karalnych osób nieletnich (sztuka)
Liczba zarejestrowanych osób długotrwale
bezrobotnych (pozostających bez pracy przez co
najmniej 12 miesięcy w ostatnich 24 miesiącach)
(osoba)

0
166

Wartość dla Zakładany rezultat
OR nr
5 wyjściowa
9
spadek
o minimum 5 os.
14
spadek
o minimum
5 rodzin
12
spadek
o minimum rodzin
2
spadek
o minimum
1 rodzinę
4
spadek
o minimum
2 sztuki
9
spadek
o minimum 5,0
szt.
0
bez zmian
11

spadek
o minimum 5 os

SFERA INFRASTRUKTURALNO – GOSPODARCZA
68
95
bez zmian

Udział budynków wybudowanych przed r.
1989 w budynkach ogółem (%)

SFERA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNA
65
75
spadek
o minimum 10 %

Udział zaniedbanych podwórek w ogólnej liczbie
podwórek (%)
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Wartość dla OR nr
5 na koniec
2018 roku
6
5
4
0
1
brak danych
brak danych
brak danych

95

75
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Udział powierzchni zdegradowanych obszarów
zielonych w powierzchni ogółem obszarów
zielonych (%)

Budynki o niskiej termoizolacyjności w ogóle
budynków (sztuka)

Powierzchnia terenów zielonych (ha)

75

65

spadek
o minimum 10 %

SFERA ŚRODOWISKOWA
1963
130
spadek
o minimum 10,0
szt
2949
320
bez zmian

65

130
320

Według danych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp.
z o.o., zawarte inwestycje w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 w gminie Nowogród Bobrzańskim zrealizowano w 2018
roku w wysokości 274.519,25 zł.
Na ten stan rzeczy złożyły się:
1) modernizacja Oczyszczalni w Nowogrodzie Bobrzańskim w kwocie 21.250 zł – prace przygotowawcze;
2) budowa kanalizacji sanitarnej ul Tęczowa i Promykowa w kwocie 9.393,15;
3) E – usługi w kwocie 208.611,01 zł;
4) budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Lazurowej w kwocie 11.577,24 zł;
5) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej, Kasztanowej i Nadbrzeżnej w kwocie
23.687,85 złotych.
Główne i najbardziej kosztowne inwestycje tj.:
1) modernizacja Oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim, zostanie zrealizowana w latach
2019-2020, ponieważ dotychczasowe postępowania przetargowe nie zakończyły się sukcesem;
2) inwestycja modernizacja stacji uzdatniania wody – ze względu na brak obecnie możliwości pozyskania
środków z UE będzie realizowana w latach następnych;
3) dokończona zostanie w 2019 realizacja budowy przyłączy kanalizacji sanitarnych w ul. Leśnej
i Kasztanowej w m. Nowogród Bobrzański;
4) remont przepompowni ścieków na ul. Nad Bobrem została przeniesiona na rok 2019 – wartość
szacunkowa 50 tys. zł;
5) w roku 2019 dokończona zostanie realizacji inwestycji E-usługi w tym Elektroniczne biuro obsługi
klienta oraz zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody .
Według ewidencji Spółki Wodnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, będącej przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym dla terenów pozamiejskich, w 2018 r. rozpoczęto inwestycję
dotyczącą budowy sieci wodociągowej w m. Bogaczów (inwestycja realizowana przez gminę).
Długość czynnej sieci wodociągowej będącej w posiadaniu spółki wodnej na początek 2018 r.
wynosiła 86 400 m., natomiast sieci kanalizacyjnej 5 600 m i nie uległy one zmianie w ciągu
2018 roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie na terenie wiejskim posiada 99 % mieszkań a do
sieci kanalizacyjnej 16 %.
W programie ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 określono,
iż nadrzędnym celem „Programu Ochrony Środowiska Gminy Nowogród Bobrzański” jest
zrównoważony rozwój Gminy, w którym ochrona środowiska ma znaczący wpływ na przyszły
charakter regionu - równocześnie wspiera rozwój społeczny i gospodarczy.
W latach 2015-2019 przewidziano do realizacji następujące zadania określone w programie jako
zadania długoterminowe:
a) w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych:
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- wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach udzielanych dotacji
celowych finansowanych z budżetu gminy,
- przebudowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji
pozyskanych z programów zewnętrznych w ramach KPOŚK,

sanitarnej

w ramach

środków

- przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, aby mogła spełniać wymogi dla
ścieków oczyszczonych z zwiększoną liczbą RLM,
- rekultywację składowiska odpadów w Klępinie.
b) w celu racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi i ochroną przeciwpowodziową:
- modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy, w miarę posiadanych środków finansowych,
- odbudowę i prawidłową eksploatację systemów melioracji,
- kolejne działania mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (zalesiania, zadrzewienia,
odtwarzanie terenów zalewowych, ochrona stawów wiejskich, oczek wodnych, mokradeł),
- kształtowanie bezpiecznego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią, wyznaczanie
i wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego granic bezpośredniego
oraz potencjalnego zagrożenia powodzią,
c) w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem i promieniowaniem
elektromagnetycznym:
- sukcesywną termomodernizację budynków na terenie gminy, w tym termomodernizację budynków
użyteczności publicznej,
- wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
- wspieranie likwidacji źródeł niskiej emisji oraz modernizacja nieefektywnych systemów
grzewczych (wymiana kotłów węglowych na bardziej przyjazne środowisku) pomoc w uzyskaniu
dofinansowania,
- gazyfikacja gminy,
- remonty dróg (w tym utwardzanie dróg lub poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z dróg),
- budowa nowych i rozbudowa istniejących ścieżek rowerowych,
d) w celu ochrony środowiska glebowego i złóż kopalin:
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy w ramach ochrony
powierzchni ziemi i gospodarki odpadami do 2032 roku,
e) w celu ochrony bioróżnorodności i lasów:
- rozwój i pielęgnacja istniejącej zieleni miejskiej oraz podejmowanie innych działań mających na
celu ochronę bioróżnorodności,
- monitoring wycinki zadrzewień na terenie gminy,
- podejmowanie działań z zakresu ochrony obiektów cennych przyrodniczo,
f) w celu edukacji ekologicznej społeczeństwa:
- organizacja „Błękitnego Festiwalu”,
- działania edukacyjne skierowane do rolników.
Powyższe zadania są systematyczne realizowane.
W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2015-2022
przewidziano, że w 2018 r. zostanie wykonany plan na kwotę 34.900,00 zł, wskaźnik
wykonania celu to 74,13%, wskaźnik 100% nie został osiągnięty, ponieważ została podjęta
decyzja o zaoszczędzeniu pozostałej kwoty na nieprzewidziane inwestycje w gminie.
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W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
na lata 2016-2022 przewidziano: 7 celów strategicznych oraz 22 cele operacyjne.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systematyczne gromadzi i analizuje dane
dotyczące realizacji Strategii, sporządza roczne sprawozdania częściowe.
Zestawienie celów strategicznych i operacyjnych oraz podejmowane działania w 2018 roku:
Cel strategiczny 1 - Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu oraz zapobieganie ich skutkom
Cel operacyjny 1.1.

Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Działania, wg wskaźników monitoringowych
1) MGOPS - bieżąca współpraca pracowników Ośrodka z PUP w zakresie zatrudnienia
osób bezrobotnych, pośrednictwa pracy, doradztwa i doskonalenia zawodowego,

- realizacja projektu „ PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH”, który miał na
celu wsparcie w zakresie: indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego wsparcia
psychologicznego, pośrednictwa pracy i monitoringu.
2) PUP – realizacja programów:

- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
zielonogórskim”,
- „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia”,
- program promujący zatrudnienie osób niepełnosprawnych (staże UE)
oraz różne formy zatrudnienia, w tym w ramach robót publicznych ( 3 osoby),
prac społecznie użytecznych ( 6 osób w MGOPS),

Cel operacyjny 1.2.

3) Stopa bezrobocia w gminie – 3,79
4) Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 248, w tym objętych różnymi
formami wsparcia MGOPS – 144 rodziny
Podejmowanie działań mogących ograniczyć występowanie ubóstwa wśród
mieszkańców.
Działania:
- liczba rodzin objętych wsparciem w 2018 w MGOPS – 334, w tym - 89 rodzin
z dziećmi (w tym 53 na wsi, 356 osób w rodzinach),
- formy wsparcia - udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłków: stałych,
okresowych, celowych, finansowanie dożywiania dzieci w szkole (116 dzieciom),
dofinansowanie wypoczynku letniego, dofinansowanie do zakupów przyborów
szkolnych,
- liczba stypendiów socjalnych – 182 uczniów na kwotę 77.708,38 zł liczba zasiłków
szkolnych – 4 na kwotę 2.360,00 zł
- przeciwdziałanie zagrożeniu utraty mieszkań – liczba dodatków mieszkaniowych –
504 w 56 rodzinach, dodatki energetyczne – 258 w 33 rodzinach,
- zwiększenie lokali mieszkań socjalnych – 23 ( w roku 2017 – 22)
- udzielanie pomocy przez MGOPS w formie schronienia w ramach współpracy
z Fundacją Wzajemnej Pomocy ARKA z siedzibą w Krzywej oraz Chrześcijańską
Fundację Rozwoju Osobistego RONDO w Zielonej Górze - w roku 2018 ze schronienia
skorzystało 7 osób,
- organizowanie akcji charytatywnych (m.in. zbiórka żywności, pomoc materialna dla
chłopca z niepełnosprawnością ruchową, dla zdolnej młodzieży, wykonanie kartek
świątecznych dla dzieci chorych onkologicznie, akcja charytatywna „Psu na budę”,
zbiórka na rzecz zwierząt w schronisku w Lubsku, akcja charytatywna „Zakochani dla
chorych.”).

Cel strategiczny 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom
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Cel operacyjny 2.1.
Cel operacyjny 2.2.
Cel operacyjny 2.3.

Zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu substancji psychoaktywnych na
życie człowieka.
Zmniejszanie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających
z uzależnień.
Zmniejszanie zjawiska nadużywania środków psychoaktywnych przez dzieci
i młodzież.
Działania:
1) z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych:
- przeprowadzona została diagnoza społeczna zrealizowana na zlecenie Urzędu Miasta
w grudniu 2018 r. przez firmę specjalistyczną - Oficyna Profilaktyczna z Krakowa,
mającą na celu ukazanie skali problemów uzależnień na terenie gminy Nowogród
Bobrzański - badania wśród uczniów, dorosłych mieszkańców oraz sprzedawców
napojów alkoholowych,
- zaplanowano i zorganizowano w trzech szkołach na terenie gminy przeprowadzenie
zajęć, działań dot. profilaktyki w zakresie środków psychoaktywnych i uczących
umiejętności zdrowego stylu życia wśród uczniów szkół przez certyfikowanego
psychoterapeutę, mediatora, trenera.
2) punkt Pomocy Rodzinie - porady psychologa klinicznego, przedstawiciela
pełnomocnika GKRPA, terapia dla uzależnionych i współuzależnionych – skorzystało
z porad psychologa 175 osób, z terapii dla uzależnionych - 24, z terapii dla
współuzależnionych 16,
3) liczba rodzin objętych wsparciem przez MGOPS z tytułu uzależnień – 20
4) edukacja dzieci, młodzieży i rodziców w szkołach działających na terenie Gminy programy profilaktyczne prowadzone w szkołach
-- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim:
- program profilaktyczny „ Używki – jestem przeciw”
(30 uczniów, 2 nauczycieli),
- program „Zdrowe czasu spędzanie-nocowanie”(34 uczniów, 2 nauczycieli),
- program „Aktywne przerwy” (288 uczniów, 10 nauczycieli),
- programy skierowane do grup rówieśniczych, (250 osób),
- programy dla młodzieży z grup ryzyka (8 osób),
- programy podnoszące kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży (128 osób),
- warsztaty dla rodziców (180 osób),
- warsztaty dla nauczycieli, wychowawców (41 osób),
- akcje informacyjno-edukacyjne dot. przemocy w rodzinie ( 6 akcji, 112 uczestników),
- jednorazowe pogadanki, prelekcje – 14, (288 uczniów),
- działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej ( 12 uczniów),
- konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne.) – 10, (140 uczniów),
- warsztaty w celu rozwijania zainteresowań – 8, (123 uczniów),
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, wyrównawcze,
kółka zainteresowań, harcerstwo.
-- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim:
- program dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „Spójrz inaczej”
(150 uczniów, 90 rodziców, 12 nauczycieli),
- program dot. nadużywania środków psychoaktywnych, zapobiegania narkomanii
„Spójrz inaczej” (160 uczniów, 12 wychowawców, 100 rodziców),
- jednorazowe pogadanki, prelekcje – 15, (130 uczniów),
- konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne.) 3, (15 uczniów),
- warsztaty dla rodziców - 18,
- programy podnoszące kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży 15, (150
osób),
- warsztaty w celu rozwijania zainteresowań – 8 (123 uczniów),
- akcje informacyjno-edukacyjne dot. przemocy w rodzinie ( 6 akcji),
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- zajęcia pozalekcyjne – kółko informacyjne, historyczne połączone z matematyką ,,
Matematyka na co dzień”, „Bawimy się w teatr”, współpraca e-mailowa ze szkołą
w Rosji, konsultacje zawodoznawcze:
- działalność Centrum Wspierania Rodziców, Uczniów i Nauczycieli
-- Szkoła Podstawowa Niwiskach:
- program „Trzymaj formę” (Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zielonej
Górze) – 122 uczniów, 12 nauczycieli, 19 rodziców,
- jednorazowe prelekcje i pogadanki ( 122 uczestników),
- spektakle profilaktyczne 1 - „Zaplątani w sieci” (122 uczestników),
- XI Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych 1 (110 uczniów),
- konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne..) 3, (95 uczniów),
- warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu uzależnień i zachowań agresywnych
– 1, (62 uczniów),
- kółko teatralne, techniczne BRD,
- działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej ( 13 uczniów),
-- Szkoła Podstawowa w Drągowinie:
- program dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „Bezpieczna
szkoła – różne sposoby spędzania wolnego czasu” ( 44 uczniów, 32 rodziców,
13 nauczycieli),
- jednorazowe prelekcje i pogadanki - 10, ( 44 uczestników),
- spektakle profilaktyczne – 2, (41 uczestników),
- konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne..) - 9, (36 uczniów),
- warsztaty dot. wyposażenia dzieci w kompetencje psychospołeczne 10, (44 uczniów),
- warsztaty w celu rozwijania zainteresowań – 6, (44 uczniów),
- działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (15 uczniów),
Cel strategiczny 3 - Wsparcie rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
Cel strategiczny 3.
Cel operacyjny 3.1.
Cel operacyjny 3.2.
Cel operacyjny 3.3.
Cel operacyjny 3.4.

Wsparcie rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

1) Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje
przemoc.
Zwiększenie działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie
oraz zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.
Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Działanie to udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą

w rodzinie realizowanie przez instytucje na terenie gminy - pomocy w formie
poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego
i rodzinnego
Wskaźnik
liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa

2018
97
56
10
31
97

ogółem
kobiety
mężczyźni
dzieci
ogółem

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2018

1.

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart-A” przez przedstawicieli

22
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę
OGÓŁEM
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Policja
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Oświata
Służba zdrowia
Liczba „Niebieskich Kart-A”, które zostały założone ponownie
w roku w toku trwania tej samej procedury
Liczba prowadzonych procedur na dzień 31.12.
Liczba spotkań Głównego Zespołu Interdyscyplinarnego
Liczba powołanych Grup Roboczych
Liczba spotkań Grup Roboczych
Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-C” przez Grupę
Roboczą z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie
Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-D” przez Grupę
Roboczą z osobą, wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje
przemoc w rodzinie
Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”
Liczba szkoleń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup
Roboczych
Liczba nakazu opuszczenia lokalu w trybie art. 11a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

1
19
0
2
0
2
34
4
20
78
18
14
22
1
0

ciąg dalszy:
Cel operacyjny 3.1.
Cel operacyjny 3.2.
Cel operacyjny 3.3.
Cel operacyjny 3.4.

2) na terenie gminy w roku 2018 prowadzone było poradnictwo i pomoc
specjalistyczna przez następujące instytucje i organizacje:
- M-GOPS - porady psychologa finansowane w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skorzystało 71 osób w tym
porady dot. uzależnień – 31, przemocy – 5,
- Punkt Pomocy Rodzinie - porady psychologa klinicznego, przedstawiciela
pełnomocnika GKRPA, terapia dla uzależnionych i współuzależnionych – skorzystało
z porad psychologa 175 osób, w tym dotkniętych przemocą w rodzinie - 28, z terapii
dla uzależnionych - 24, z terapii dla współuzależnionych 16,
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Koło w Nowogrodzie Bobrzańskim terapia systemowa rodzin, poradnictwo psychologiczne, socjalno-pedagogiczne –
skorzystało z porad psychologa 16 osób (100 porad), z terapii systemowej rodzin –
16 osób (26 spotkań),
- porady psychologa przy szkołach podstawowych:
-- szkoła nr 1 N-d - liczba spotkań 59, w tym dot. przemocy 18,
-- szkoła nr 2 N-d - liczba spotkań 30, w tym dot. przemocy 3,
-- szkoła w Drągowinie – spotkania - 44 , w tym 10 dot. przemocy,
-- szkoła w Niwiskach – spotkania 28, w tym 2 dot. przemocy.

3) zwiększenie działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
- gromadzenie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie literatury, czasopism, ulotek oraz
plakatów o tematyce przemocy domowej, edukacja dzieci, młodzieży i rodziców
w szkołach działających na terenie Gminy – Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2
w Nowogrodzie Bobrzańskim, Szkoła Podstawowa w Niwiskach, Szkoła Podstawowa
w Drągowinie, Niepubliczny Zepół Szkolno-Przedszkolny PRO NOVO w Bogaczowie.
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4) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wsparcia:
- skierował do rodzin dotkniętych przemocą, nieradzących sobie z problemami asystenta rodziny – wsparcie realizowane było przez 2 asystentów rodziny w 3
rodzinach dotkniętych przemocą domową,
- skierował, opiniował 2 wnioski do Sądu w celu sprawdzenia sytuacji
małoletnich dzieci będących świadkami przemocy domowej,
Specjaliści wchodzący w skład Grup Roboczych według kompetencji:
- objęli wsparciem 34 rodziny, w tym 31 dzieci doznających lub będących
świadkami przemocy,
- objęli wsparciem osoby starsze i niepełnosprawne doznające przemocy –
15 osób starszych (6 kobiet, 9 mężczyzn) oraz 10 osób niepełnosprawnych (3
kobiety, 7 mężczyzn),
- kierowali osoby stosujące przemoc do wsparcia indywidualnego oraz
grupowego poprzez udział w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. W/w programy realizowane były przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.
5) w ramach zintegrowania środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska
przemocy w rodzinie oraz zwiększania kompetencji zawodowych osób
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – realizowano:
- monitorowanie sytuacji rodzin poprzez współpracę lokalnych podmiotów
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, wymianę informacji
pomiędzy instytucjami podczas pracy i spotkań Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego – 5 posiedzeń oraz Grup Roboczych – 78 spotkań.
- systematyczne zgłaszanie potrzeb szkoleniowych pracowników „pierwszego
kontaktu” na temat przemocy domowej,
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo
w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach o tematyce przemoc (
3 szkolenia wyjazdowe dla 3 pracowników MGOPS),
- rokroczne organizowanie szkolenia przez MGOPS o tematyce przemocowej
dla przedstawicieli jednostek i służb społecznych z terenu gminy ,
- podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie:
- rozpowszechnianie kampanii społecznych, ogólnokrajowych dotyczących
przemocy poprzez rozwieszanie plakatów oraz rozdawanie ulotek,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym ofiarom przemocy w rodzinie
poprzez dystrybucję ulotek i wizytówek,
- cykliczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej prowadzonej przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem www.mgopsnb.pl,
między innymi na temat możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej.
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Cel strategiczny 4 - Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Cel operacyjny 4.1.
Cel operacyjny 4.2.
Cel operacyjny 4.3.
Cel operacyjny 4.4.
Cel operacyjny 4.5.

Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskiej.
Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym rodzinie.
Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej.
Wspieranie i promowanie aktywności sportowej, kulturalnej, artystycznej wśród dzieci
i młodzieży oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu.
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
Działania:

1) wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskiej.
Kierunki działań
1. Zapewnienie
miejsc opieki nad
dzieckiem, do czasu
rozpoczęcia przez
nie nauki w szkole.

2. Zapewnienie oferty
ogólnodostępnych
zajęć pozaszkolnych.
3. Organizowanie
różnych form
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży.
4. Zapewnienie oraz
rozwijanie oferty
placówek wsparcia
dziennego.
5. Wspieranie rodzin
wielodzietnych
poprzez zwiększenie
członkom tych rodzin
dostępności do
różnorodnych dóbr
i usług poprzez Kartę
Dużej Rodziny.

Realizacja
5 placówek, liczba miejsc - 354
Przedszkola, oddziały:
N-d – ul. Kościuszki - 100 miejsc (86 uczęszczało w 2018r.),
ul. Szkolna - 100 miejsc (89 uczęszczało ),
Niwiska – 62 miejsca (55 uczęszczało),
Drągowina -30 miejsc (18 uczęszczało ),
Bogaczów – 62 miejsca (62 uczęszczało),
2 kluby malucha zapewniających opiekę do lat 3
(15 i 11 miejsc).
Zajęcia prowadzone przez szkoły, przedszkola, MGOSKIR, kluby sportowe,
organizacje pozarządowe wg przedstawianych sprawozdań przez te instytucje
i organizacje.
MGOPS – kolonie profilaktyczne – 7 dzieci + 4
MGOSKiR, szkoły, organizacje – wypoczynek letni i w czasie ferii zimowych wg
przedstawianych sprawozdań przez te instytucje i organizacje.
Brak placówek wsparcia dziennego,
na terenie gminy działają 3 świetlice o charakterze opiekuńczo-wychowawczym przy
szkołach podstawowych : N-d nr 1, w Niwiskach i Drągowinie,
- liczba wydanych Kart Dużej Rodziny ogółem od 2014 r.– 472,
w tym 37 elektronicznych, dla 91 rodzin,
- w 2018 roku wydano 84 karty w tym 15 elektronicznych dla 20 rodzin.

2) edukacja dzieci, młodzieży i rodziców w szkołach działających na terenie
gminy:
- cykl lekcji wychowawczych prowadzonych przez pedagogów szkolnych;
pedagogizacja rodziców, spotkania w ramach zebrań z rodzicami oraz podczas
spotkań indywidualnych;
- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców;
współpraca z instytucjami Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonej
Górze, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, M-GOPS
w Nowogrodzie Bobrzańskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nowogrodzie Bobrzańskim, Policją, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze;
a) zajęcia dla dzieci i młodzieży z gminy Nowogród Bobrzański prowadzone przez:
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- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną m.in. – konkursy „Świat bajek”, „Za co
kocham swoich dziadków”, „Robimy plakat”, „Zwierzęta w literaturze”, „Ozdoby
choinkowe dla uczniów szkoły podstawowej” (89 uczestników), warsztaty60
uczestników), Ferie w bibliotece – zajęcia plastyczne, gry logiczne, zabawy ruchowe,
lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, wycieczka do Biblioteki Wojewódzkiej,
gminne eliminacje do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, „Walentynki” wykonywanie ozdób.
Inne działania w ramach profilaktyki środowiskowej – Dyskusyjny Klub Książki (7
osób), podstawy obsługi komputera (dla osób 50+), cykliczne warsztaty czytelnicze
dla przedszkolaków, spotkania z książką przy kawie dla dorosłych…
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
m.in. – zajęcia artystyczno-rekreacyjne, zajęcia sportowe o charakterze
ogólnodostępnym, półkolonie letnie i zimowe, mające na celu odciągnięcie dzieci
i młodzież od używek i ukazanie im innych możliwości samorealizacji,
zaangażowanie całych rodzin poprzez organizację zajęć promujących zdrowy tryb
życia, wzmocnienie więzi społecznych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za
własne zdrowie,
- Stowarzyszenie FIBER – Parafialny Festyn Rodzinny, Wakacyjna Przygoda
z Fiberem – cykl gier i zabaw na terenie 9 sołectw (alternatywne formy spędzania
czasu wolnego, wiedza dot. zdrowego trybu życia i istniejących zagrożeń, sportowa
rywalizacja w duchu Fair Play, budowanie więzi rodzinnych, społecznych…),
„Decoupage dla każdego” dla uczniów szkoły podstawowej.
b) wsparcie przez MGOPS rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych :
- w roku 2018 zatrudnionych było tylko 2 asystentów rodziny w ramach umowy
zlecenia – na 3 i 4 godziny, wsparciem objęto 15 rodzin, w których wychowywało się
35 dzieci.
- w Ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Asysty Rodzinnej. Skład Zespołu obejmuje
6 prac. socjalnych i 2 asystentów. Zadania: analiza sytuacji rodziny i przyczyn
kryzysu w rodzinie, podniesienie świadomości funkcjonowania rodziny, okresowa
ocena sytuacji rodzin, w których pracuje asystent.

- w ramach środków otrzymanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi
zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 7 dzieci z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym, miejscowość nad morzem - Grzybowo (zajęcia
edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne), koszt zadania 6650 zł.
4 dzieci skorzystało z kolonii w Rudnie nad jeziorem - organizator PCPR,
1)wspieranie i promowanie aktywności sportowej, kulturalnej, artystycznej

wśród dzieci i młodzieży oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu:
- zajęcia prowadzone przez szkoły, przedszkola, MGOSKIR, kluby sportowe,
organizacje pozarządowe, sołectwa,
2)zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia:

- liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, :
-- Przychodnia Lekarska „MEDICUS” realizuje:
- program profilaktyczny chorób układu krążenia, skierowany do pacjentów
30,35,40,45,50 i 60 letnich (badanie lipidogramu, poziomu cukru i ocena
ryzyka sercowo- naczyniowego),
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- profilaktyczne badania w kierunku niedosłuchu i wad wzroku we współpracy
z firmami zewnętrznymi,
-pod opieką Poradni znajduje się 3873 pacjentów.
-- Przychodnia Lekarska NOVOMED realizuje:
- bilanse zdrowia dzieci,
- szczepienia ochronne,
- szerzenie oświaty zdrowotnej
- liczba osób objętych świadczeniami – 3009 pacjentów.
-- Zakład Fizjoterapii „FIZJOMED”
- usługi rehabilitacyjne w 2018 roku skorzystało 1900 świadczeniobiorców.
Cel strategiczny 5 i 6 - Wsparcie i aktywizacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Poprawa jakości życia osób starszych
Cel operacyjny 5.1.
Cel operacyjny 5.2.
Cel operacyjny 5.3.
Cel operacyjny 5.4.
Cel operacyjny 6.1.
Cel operacyjny 6.2.
Cel operacyjny 6.3.

Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób
niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. Podnoszenie świadomości społeczeństwa
o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych. Kształtowanie
przyjaznej przestrzeni publicznej. Poprawa dostępności do informacji. Podnoszenie
świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych.
Wsparcie osób i rodzin w środowisku domowym. Wsparcie instytucjonalne.

W 2018 roku MGOPS realizował w tym zakresie usługi opiekuńcze świadczone
przez 21 opiekunki ( w tym 4 - umowa o pracę, 17 – umowa zlecenie), które
wykonywały prace na rzecz chorych na terenie całej gminy.
2018 – 36 osób chorych korzystających z usług.
2) MGOPS zapewniał
niepełnosprawnych:
Nazwa domu

pobyt

w placówkach

opiekę

całodobową

dla

15 osób

Liczba
umieszczonych

Pełny miesięczny
koszt pobytu
w 2018r.

Roczna kwota
dopłaty gminy

8

3.374,15

228.935,84

DPS Glińsk

Dla osób starszych
i przewlekle somatycznie
chorych
Dla osób psychicznie chorych

2

3.290,18

60.479,35

DPS Szczawno

Dla osób psychicznie chorych

1

3.475,50

32.474,88

DPS Lubsko

Dla osób przewlekle
somatycznie chorych
i niepełnosprawnych fizycznie
Dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie
Dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
intelektualnie

2

3.483,00

35.668,62

1

3.155,00

22.627,04

1

3542,00

36.727,90

15

Średni koszt
3.386,63

416.913,63

DPS Trzebiechów

DPS Ostrów
Lubelski
DPS Wschowa

Rodzaj domu pomocy
społecznej

świadczących

x

x

3) Utworzenie i działalność Klubu Seniora w Nowogrodzie Bobrzańskim
W ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 gmina ubiegała się o uzyskanie
środków finansowych, w roku ubiegłym jednorazowe wsparcie na wyposażenie placówki.
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- powstało miejsce do ćwiczeń ruchowych – siłownia dokonano adaptacji pomieszczenia.
Cel strategiczny 7 - Rozwój kapitału ludzkiego
Cel operacyjny 7.1. - Doskonalenie kadr i służb pomocowych.
Działania:
1) pracownicy M-GOPS w związku z nowymi zadaniami, zmieniającymi się przepisami oraz w ramach
dokształcania ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach, które kompleksowo
obrazują metody działania na ich stanowisku.
2) występuje:
- systematyczne zgłaszanie potrzeb szkoleniowych pracowników „pierwszego kontaktu” na temat
przemocy domowej,
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz
konferencjach o tematyce przemoc.
2. Finanse gminy
Budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2018 r. po zmianach zakładał osiągnięcie dochodów
w wysokości 38.572.331,01 zł (w tym dochody bieżące: 36.403.733,52 zł oraz majątkowe:
2.168.597,49 zł) oraz wydatki w kwocie 39.772.331,01 zł (w tym wydatki bieżące: 35.937.654,40 zł oraz
majątkowe: 3.834.676,60 zł).
Założony plan dochodów po zmianach został wykonany w 100,53%, natomiast w przypadku planu
wydatków, realizacja po zmianach wyniosła 95,98%.
Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) na lata 2019-2024 pokazuje, iż zobowiązania, które zaciągnęła
Gmina z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zostaną spłacone do końca 2024 roku. WPF na
rok 2019 wykazuje następujące dane: dochody w kwocie 39.955.930,22 zł (w tym: bieżące
38.134.133,41 zł, majątkowe 1.821.796,81 zł), wydatki w kwocie 40.185.396,31 zł (w tym: bieżące
34.840.236,84 zł, majątkowe 5.345.159,47 zł). Przedsięwzięcia wynikające z WPF to: Przebudowa
(częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu)
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul.
Fabryczna 3 na łączną kwotę 670.000,00 zł oraz Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa
wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna na łączną kwotę 2.783.851,45 zł. WPF na rok 2019 wykazuje,
iż Gmina Nowogród Bobrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań. Głównym celem na lata 20192024 będzie wypracowanie dochodów bieżących na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów
w zakresie kształtowania indywidualnego dla Gminy wskaźnika obsługi i zadłużenia.
Dochód roczny w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 4.160,54 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wynosiły 4.289,97 zł.
W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
- „Remont dachu dzwonnicy w Kaczenicach (Lubuski Konserwator Zabytków) – kwota zewnętrznego
finansowania: 11.000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 48.040,00 zł,
- „Remont dachu dzwonnicy w Kaczenicach (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) – kwota
zewnętrznego finansowania: 29.500,00 zł, zaś wkład własny wynosił 29.540,00 zł,
- „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 (Lubuski
Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.) – utworzenie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim –
kwota zewnętrznego finansowania: 302.994,02 zł, zaś wkład własny wynosił 100.203,90 zł,
- „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” (Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.) –
utworzenie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim – kwota zewnętrznego finansowania:
150.000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 73.567,08 zł
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- „Rekreacja nad lubuską wodą na 2018 r. w miejscowości Nowogród Bobrzański” (Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego) – kwota zewnętrznego finansowania: 28.680,00 zł, zaś wkład własny wynosił
76.383,51 zł,
- „Lubuskie siłownie pod chmurką” (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) – kwota
zewnętrznego finansowania: 11.264,75 zł, zaś wkład własny wynosił 12.872,29 zł,
- „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowogród Bobrzański” (Ministerstwo
Sprawiedliwości) – kwota zewnętrznego finansowania: 46.183,50 zł, zaś wkład własny wynosił
466,50 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach” (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej
Górze) – kwota zewnętrznego finansowania: 29.850,00 zł, zaś wkład własny wynosił 29.864,00 zł,
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Żarskiej 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim”
(Bank Gospodarstwa Krajowego) – kwota zewnętrznego finansowania: 43.626,13 zł, zaś wkład własny
wynosił 55.209,00 zł,
- „Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy” (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr) – kwota zewnętrznego
finansowania: EFRR – 8.500,30 euro, dofinasowanie z budżetu Państwa: 500,18 euro, zaś wkład własny
wynosił 1.000,04 euro
- „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci” (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr) – kwota zewnętrznego finansowania:
EFRR – 9.867,96 euro, dofinasowanie z budżetu Państwa: 580,50 euro, zaś wkład własny wynosił
1.160,94 euro
- „Polsko-Niemiecki Bieg Bobra” (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr) – kwota zewnętrznego finansowania:
EFRR – 11.299,40 euro, dofinasowanie z budżetu Państwa: 664,77 euro, zaś wkład własny wynosił
1.329,24 euro
- „Razem Ocalimy od Zapomnienia” (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr) – kwota zewnętrznego
finansowania: EFRR – 11.09,65 euro, dofinasowanie z budżetu Państwa: 648,80 euro, zaś wkład własny
wynosił 1.297,61 euro
- „Razem przeciw żywiołom 2018” (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr) – kwota zewnętrznego finansowania:
EFRR – 9.775,33 euro, dofinasowanie z budżetu Państwa: 575,02 euro, zaś wkład własny wynosił
1.150,04 euro
- „Polsko-Niemiecki turniej karate OYAMA (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr) – kwota zewnętrznego
finansowania: EFRR – 9.707,99 euro, dofinasowanie z budżetu Państwa: 571,05 euro, zaś wkład własny
wynosił 1.142,12 euro
- „Kampania edukacyjno-informacyjna „Spotkania wokół śmietnika w Nowogrodzie Bobrzańskim”
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze) – kwota
zewnętrznego finansowania: 20.000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 5.000,00 zł
- „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze) – kwota zewnętrznego finansowania: 16.275,30 zł, zaś wkład własny wynosił
16.275,30 zł.
W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w 2018 roku nie zostały zrealizowane żadne
przedsięwzięcia.
Na promocję gminy w 2018 r. wydano 25.291,53 zł, które przeznaczono na zakup materiałów
promocyjnych (koszulki z nadrukiem, puchary, medale, nagrody, wydruk teczek, ulotki i nadruki
reklamowe,), organizacje spotkań kulturowych i programów szkoleniowych (Delegacja Gmin
Partnerskich, Konferencje Naukowe, Program Haftujący), zakup artykułów spożywczych i transport,
co zostało wykonane na zlecenie Urzędu lub we własnym zakresie. Ogłoszenia w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, wiązały się z kosztami w kwocie 10.381,75 zł.
Gmina w 2018 r. prowadziła następujące tytuły prasowe:
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- Gazeta Nowogród Bobrzański, zarejestrowana przez Gminę Nowogród Bobrzański pod nr ISSN 14263459 – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 3.600,00 zł./kwartał.
3. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy
W gminie funkcjonuje jedna spółka komunalna: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Dąbrowskiego 10.
W roku 2018 zrealizowano wpływy w wysokości 3.791.984,11 zł co stanowi 98,6% zakładanego
planu. Mniejsze wpływy spowodowane zostały mniejszymi wpływami z Wysypiska odpadów
w Klępinie.
W roku 2018 zrealizowano koszty w wysokości 3 742 522,80 zł co stanowi 98,4 % zakładanego
planu.
Osiągnięto w 2018 roku zysk brutto w wysokości 49.461,31 zł co stanowi 107,5% zakładanego
w Planie zysku.
Spółka realizuje w należyty sposób zadanie zaopatrzenia w wodę, zarówno pod względem
jakościowym jak i ilościowym. Nie wystąpiły żadne skażenia biochemiczne. Wyniki Kontroli
SANEPiD-u są umieszczane cyklicznie na stronie internetowej Spółki. W roku 2018 jakość wody
dostarczanej mieszkańcom Nowogrodu Bobrzańskiego spełniała wszystkie wymagania.
Spółka realizuje zadania oczyszczania ścieków z miejscowości Nowogród Bobrzański, osiągając
parametry oczyszczonych ścieków określone w pozwoleniu wodno-prawnym. W omawianym okresie
nie wystąpiły poważniejsze awarie na sieciach kanalizacyjnych.
ZGKiM sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim wykonuje usługę odbioru i wywozu odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na podstawie rozstrzygnięcia przetargowego i zawartej
z Gminą umowy jak i z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z zawartymi indywidualnie umowami.
Prowadzenie PSZOK realizowane jest w ramach zawartej z Gminą Nowogród Bobrzański umowy.
Pozostała działalność Spółki polega na: obsłudze składowiska odpadów w Klępinie, administrowaniu
i zarządzaniu cmentarzami komunalnymi w Nowogrodzie Bobrzańskim, administrowaniu targowiskami
miejskimi, utrzymanie porządku oraz terenów zieleni na terenie miasta, wywozie nieczystości płynnych,
innych usługach w tym wynajem posiadanego sprzętu.
W 2018 r. w gminie Nowogród Bobrzański funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- Szkoła Podstawowa w Drągowinie,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach,
- Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim.
W planach finansowych po zmianach na rok 2018 tych jednostek, przewidziano wydatki
na poziomie 23.848.469,61 zł oraz dochody w wysokości 386.136,00 zł. Wydatki zostały
zrealizowane w wysokości 23.362.677,14 zł co stanowi 97,96% planu, natomiast dochody zostały
zrealizowane w wysokości 396.175,35 zł co stanowi 102,59% planu.
W gminnych jednostkach budżetowych zatrudnieni byli następujący radni:
- w MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim radny Leszek Koncur,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim radna Dorota Laskowska-Kabała,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim radny Tomasz Sawicki.
4. Mieszkańcy gminy
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W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 18 osób,
przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 9103 osoby, w tym 4647 kobiet i 4456 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkanek w wieku
a liczba mieszkańców – 697,

przedprodukcyjnym

(14

lat

i mniej)

wynosiła

707 osób,

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2754 osób, a liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 3214,
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 746, a liczba mieszkańców: 550.
Na początek 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 4971 osób, a na terenach wiejskich 4150 osób.
Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: obszar miejski 4949, obszar wiejski 4154.
W 2018 r. narodziło się w gminie 97 osób, w tym 53 dziewczynek i 44 chłopców, a zmarło 70 osób,
w tym 30 kobiet i 40 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 27. Najczęstsze
przyczyny zgonów to: nowotwory, zawały serca.
Na początku roku 2018 r. zgodnie ze sprawozdawczością za 2017r. - 205 rodzin w tym 491 osób
w rodzinach zagrożonych było ubóstwem, zaś pod koniec 2018 r. liczba rodzin wynosiła 191 w tym
422 osoby w tych rodzinach. Przyczyną spadku jest ogólna poprawa sytuacji finansowej rodzin
w związku z otrzymywaniem świadczenia wychowawczego 500+, oraz podwyżką świadczeń
rodzinnych.
Widoczna poprawa kondycji finansowej rodzin widoczna jest również w spadku ilości osób
ubiegających się o świadczenia pieniężne w pomocy społecznej – spadek z 253 w 2017 r. na 230 osób
w 2018r.
Ogólna liczba rodzin objętych pomocą społeczną nie uległa jednak zmniejszeniu - 316 w 2017
a 334 w 2018r. (zwiększenie korzystania z innych powodów niż ubóstwo, choć ubóstwo jest
najczęstszą przyczyną ubiegania się o pomoc).
5. Ochrona zdrowia
Na terenie gminy nie funkcjonowały podmioty lecznicze, zarządzane przez gminę.
Na terenie gminy nie realizowano w 2018 roku programów zdrowotnych.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 33 podmioty posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 31 podmiotów. Przyczyną spadku jest likwidacja punktów sprzedaży.
Ze środków uzyskanych w 2018 przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
w wysokości 173.746,80 zł na realizację gminnego programu profilaktyki wykorzystano 133.366,01 zł
w tym 127.538,01 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.828,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
Środki były wydatkowane:
- na realizacje programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły, Bibliotekę, Przedszkole z par.
85153 i 85154 – przeznaczono: 16.335,83zł, z programów skorzystało 853 uczniów, 87 nauczycieli,
118 rodziców,
- na festyny i imprezy plenerowe - przeznaczono 10.000,00 zł, liczba uczestników 900,
- na zajęcia i imprezy sportowe - koszt 1.000,00 zł, liczba uczestników 64 zawodników, 50 rodziców,
1 nauczyciel,
- na wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych – koszt 6.650,00 zł, liczba uczestników 7,
- na działania profilaktyczne zrealizowane przy współpracy z organizacjami porządkowymi przeznaczono
12.500,00 zł,
- na programy profilaktyczne zrealizowane w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii par
85153 przeznaczono 5.040,00 zł, liczba uczestników 404,
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- na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinnie prowadzone w ramach struktur MOPS
– 18.035,00 zł,
- na funkcjonowanie w 3 szkołach świetlic z programem wychowawczym i dożywianiem przeznaczono
11.402,77 zł. W zajęciach uczestniczyło 40 dzieci w tym z rodzin zagrożonych 13,
- na funkcjonowanie GKRPA w tym opłaty za wydanie opinii biegłego, szkolenie członków, opłaty
sądowe, diety członków, zakup sprzętu i materiałów profilaktycznych przeznaczono 11.698,06 zł,
- na funkcjonowanie PPR (porady psychologów, terapeutów) przeznaczono 38.260,00 zł,
- na wykonanie diagnozy przeznaczono 6.900,00 zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie wpłynęły żadne zgłoszenia
dotyczące sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym oraz w związku
z naruszeniem przepisów dotyczących nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych,
zakłócenia porządku publicznego, przedstawienia fałszywych danych o wartości sprzedaży alkoholu,
wprowadzenia do sprzedaży alkoholu z nielegalnych źródeł.
W 2018 r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W gminie Nowogród Bobrzański w 2018 r. funkcjonowały 2 podmioty ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej przy NZOZ w Nowogrodzie Bobrzańskim NOVOMED i MEDICUS.
W gminie w ciągu całego 2018 roku funkcjonowały 2 apteki.
6. Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było: 681 osób w 334 rodzinach w tym:
Wiek
0-17
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 i więcej

Liczba osób
193
48
105
89
81
115
50

- 422 osoby w 191 rodzinach poniżej kryterium dochodowego,
- 259 osób w 143 rodzinach powyżej kryterium dochodowego,
- 356 osób w 89 rodzinach z dziećmi,
- 110 osób w 32 rodzinach niepełnych,
- 134 osoby w 81 rodzinach emerytów i rencistów,
W 2018 r. w gminie brak:
- placówek interwencyjnych, zajmujących się opieką nad dziećmi i młodzieżą, w tym placówek
całodobowych,
- placówek socjalizacyjnych,
- placówek wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(na terenie gminy działają 3 świetlice o charakterze opiekuńczo-wychowawczym przy Szkołach
Podstawowych w Niwiskach, Drągowinie, N-d Bobrz. SP Nr 1 - finansowane ze środków GKRPA).
W przypadku placówek rodzinnych brak na terenie gminy rodzinnych domów dziecka, pogotowia
rodzinnego. Funkcjonują natomiast inne formy rodzinnej pieczy zastępczej:
- rodziny zastępcze spokrewnione – 10
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- rodziny zastępcze zawodowe – 3
- rodziny zastępcze niezawodowe – 4
Ogółem w tych rodzinach wychowuje się 28 dzieci, w tym 9 to osoby pełnoletnie.
W 2018 r. funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej:
- schroniska dla bezdomnych - 1,
Schronisko samopomocowe wsparcia „Dom wspólnoty BaćArka w Krzywej ” Krzywa 1.
W roku 2018 ze schronienia skorzystało 7 osób (mieszkańców gminy), które stanowią 70%
bezdomnych ogółem – podopiecznych MGOPS.
Schronisko w/w dysponuje 35 miejscami. W ciągu roku 2018 liczba osób korzystających wyniosła
94 – bezdomni z wielu województw.
Wg szacunku na dzień 30 listopada 2018r. w Schronisku w Krzywej przebywało: 4 osoby gminy
Nowogród Bobrzański, 13 osób z gmin lubuskich oraz 13 osób spoza województwa lubuskiego.
- domy pomocy społecznej - brak
- noclegownie, domy i rodzinne domy pomocy - brak
- środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – brak.
W ramach realizacji zadania dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń
opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek
dla opiekuna), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego
wypłacono świadczenia w ogólnej wysokości – 2.935.540,92 zł, poniżej w tabeli rozbicie realizacji
w/w świadczeń:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa świadczenia
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się
dziecka
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie „Za Życiem”

Kwota w zł
1.065.708.26
599.295,76
584.240,80
124.509,80
56.720,00

Liczba świadczeń
9.245
3793
396
233
106

77.000,00

77

416.066,30
12.000,00

460
3

Na dzień 1 stycznia 2018 r. - 294 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne a na dzień 31 grudnia 2018 r. 271 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początku roku 513 a na koniec roku - 597.
Na początku 2018 r. – 551 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec
2018 r. - 521 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze, wynosiła
na początku roku - 828 a na koniec roku - 772. W 2018r. wypłacono 10.217 świadczeń, na pierwsze
dziecko - 414 rodzinom, pozostałym - 215 rodzinom.
Koszt świadczeń wyniósł - 5.121.858,76 zł.
7. Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w gminie Nowogród Bobrzański obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 164,7 km
dróg. Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 164,7 km (nie zmieniła się). Drogi
asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 34,5 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 34,5
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% (stan ten nie uległ zmianie w trakcie roku).
Drogi gminne publiczne posiadają liczne spękania, koleiny, dziury itp. Remontu wymagają
następujące drogi:
1) w Nowogrodzie Bobrzańskim – ul. Polna, Marcinkowskiego, Zacisze, Reja, Rynek, Osiedle
Robotnicze,
2) poza Nowogrodem Bobrzańskim:
· droga Przybymierz – Skibice, ul. Szkolna,
· ul. Rzeczna w Przybymierzu,
· droga w Cieszowie,
· ul. Zielonogórska w Pierzwinie,
· droga w Krzywej,
· ul. Szkolna w Bogaczowie,
· ul. Kasztanowa w Kotowicach,
· ul. Wiejska w Kaczenicach
- drogi wewnętrzne:
Większość dróg wewnętrznych na terenie Gminy jest nieutwardzona, wymagają one corocznych
napraw, które są na bieżąco wykonywane.
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 17 km.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok,
w gminie rozpoczęto w 2018 r. następujące inwestycje:

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwa zadania
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów
ul. Podgórna
Rozbudowa wodociągu w m. Bogaczów
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek
w Nowogrodzie Bobrzańskim (I etap)
Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim
Modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Rozbudowa drogi gminnej o nr 102433F w Nowogrodzie Bobrzańskim
Budowa nawierzchni drogi gminnej na działce nr 396 obręb Niwiska-Haliniec
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Porzeczkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Montaż przystanku autobusowego w m. Klępina
Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Budowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogrodzie
Bobrzańskim
Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 16/1 w Nowogrodzie
Bobrzańskim
Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Żarskiej 14/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Wykonanie instalacji gazowej do mieszkania komunalnego przy ul. Małej 2/2 w Nowogrodzie
Bobrzańskim
Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Dobroszów Wielki - II etap
Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Nowogród Bobrzański ul. Piaskowa
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Utwardzenie działki nr 436 do remizy OSP w Drągowinie
Modernizacja ogrzewania c.o. w placówce Nr 1 na ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie
Bobrzańskim
Zakup wyposażenia placu zabaw w Placówce Nr 2 ul. Kościuszki 42
Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w Nowogrodzie Bobrzańskim
Utworzenie i wyposażenie klubu dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim w ramach
programu Maluch +
Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Winiary, Młyńskiej, Słowackiego, Kościuszki,
Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczów -II etap
Budowa oświetlenia drogowego w m. Cieszów-II etap
Budowa oświetlenia drogowego w m. Przybymierz
Budowa oświetlenia drogowego w m. Niwiskach ul. Działkowa - II etap
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy
wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska - II etap
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Klępinie
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bogaczowie
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pierzwin wraz z przyłączeniami
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Urzuty
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Przybymierz
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska - III etap
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Klępina
Utwardzenie placu pod halę namiotową w m. Pierzwin
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Pierzwin
Przebudowa budynku gospodarczego wraz z budową instalacji c.o. w m. Bogaczów
Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Bogaczów
Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Krzewiny
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Białowice
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dobroszów Mały
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Drągowina
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kaczenice - II etap
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kotowice
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Krzewiny
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Krzywa
Wykonanie piłkochwytów na dz.nr 77 w Drągowinie
Utwardzenie terenu pod i wokół wiaty w m. Turów
Ocieplenie budynków gospodarczych w m. Przybymierz
Budowa bezodpływowego zbiornika na terenie rekreacyjnym w m. Drągowina
Budowa bezodpływowego zbiornika na terenie rekreacyjnym w m. Przybymierz
Budowa infrastruktury terenu rekreacyjnego w m. Skibice
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wysoka - III etap
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58
59
60

Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Niwiska
Zakup urządzeń na posiedzenia rady Miasta (kamery, router)
Zakup motopompy dla OSP Kaczenice (dotacja celowa)
Inwestycje, które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa zadania
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów
ul. Podgórna
Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Żarskiej 14/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w Nowogrodzie Bobrzańskim
Utworzenie i wyposażenie klubu dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim w ramach
programu Maluch +
Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Winiary, Młyńskiej, Słowackiego, Kościuszki,
Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska - II etap
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Klępinie
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bogaczowie
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pierzwin wraz z przyłączeniami
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Urzuty
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Krzywa
Rozpoczęte inwestycje wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 2.831.260,87 zł.
Według danych ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.:

- długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 45.424,58 m, a na koniec 45.658,58
m.,
- długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 26.092,21 m na początku roku 2018 oraz 26.092,21 m. na koniec
roku,
- dostęp do sieci wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego, Cieszowa, Białowic, Klępina,
Dobroszowa Małego posiada 100 % nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,
- na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 643 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r.
650 przyłączy.
Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 26.808 m, i nie zmieniła się
w trakcie 2018 roku. Na początku ubiegłego roku istniało 230 czynnych przyłączy do sieci gazowej,
a na koniec roku 256 szt.
8. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
- przy ul. Fabrycznej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni
70,92 m2; 65,88 m2; 77,75 m2 63,31 m2, 68,90 m2, (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to
346,76 m2),
- przy ul. Dworcowej 24 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 3 mieszkania,
o powierzchni 63,93 m2, 52,69 m2, 49,86 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 166,48
m2),
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- przy ul. Dworcowej 22 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania,
o powierzchni 44,95 m2, 57,37 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 102,32 m2),
- przy ul. Osiedle Robotnicze 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 9 mieszkań,
o powierzchni 70,00 m2, 66,40 m2, 50,50 m2 , 62,20 m2, 31,50 m2, 39,20 m2 , 59,20 m2, 74,00 m2, 24,40
m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 477,40 m2),
- przy ul. Osiedle Robotnicze 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 6 mieszkań,
o powierzchni 59,0 m2, 71,0 m2, 71,0 m2 , 59,0 m2, 42,20 m2, 51,60 m2 , (łączna powierzchnia mieszkań
w tym budynku to 353,80 m2),
- przy ul. Dąbrowskiego 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 5 mieszkań,
o powierzchni 33,50 m2, 48,99 m2, 33,50 m2 , 29,20 m2, 38,50 m2, (łączna powierzchnia mieszkań w tym
budynku to 183,69 m2),
- przy ul. Dąbrowskiego 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania,
o powierzchni 33,85 m2, 40,15 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 74 m2),
- przy ul. Dąbrowskiego 16 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania,
o powierzchni 38,61 m2, 42,66 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 81,27 m2),
- przy ul. Nad Bobrem 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 1 mieszkanie,
o powierzchni 50,80 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 50,80 m2),
- przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 1 mieszkanie,
o powierzchni 55,20 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 55,20 m2),
- przy ul. Leśnej 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni
53,00 m2, 51,74 m2, 47,55 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 152,29 m2),
- przy ul. Leśnej 11 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni
24,74 m2, 25,91 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 50,65 m2),
- przy ul. Lipowej 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni
36,70 m2; 37,00 m2; 37,00 m2 , 54,50 m2, 54,70 m2, (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to
219,90 m2),
- przy ul. Lipowej 4 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni
52,40 m2, 70,50 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 122,90 m2),
- przy ul. Lipowej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni
39,01 m2, 65,24 m2, 17,26 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 121,51 m2),
- przy ul. Lipowej 8 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni
35,10 m2, 25,29 m2, 37,16 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 97,55 m2),
- przy ul. Mała 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni
45,43 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 45,43 m2),
- przy ul. Mickiewicza 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania,
o powierzchni 51,85 m2, 35,97 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 87,82 m2),
- przy ul. Mickiewicza 4 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 1 mieszkanie,
o powierzchni 45,24 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 45,24 m2),
- przy ul. Mickiewicza 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 4 mieszkania,
o powierzchni 43,65 m2; 28,99 m2; 34,90 m2 , 39,08 m2, (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
to 146,62 m2),
- przy ul. Pocztowa 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni
28,16 m2, 22,59 m2, 59,65 m2 , 58,60 m2, 28,18 m2, 50,00 m2 , (łączna powierzchnia mieszkań w tym
budynku to 247,18 m2),
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- przy ul. Pocztowej 10 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania,
o powierzchni 33,20 m2, 34,90 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 68,10 m2),
- przy ul. Żarskiej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni
75,80 m2, 40,30 m2, 34,90 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 151,00 m2),
- przy ul. Żarskiej 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni
66,16 m2, 22,93 m2, 53,17 m2 , 67,19 m2, 65,35 m2, 26,50 m2 , (łączna powierzchnia mieszkań w tym
budynku to 301,30 m2),
- przy ul. Dobrej 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni
53,00 m2, 41,00 m2, 33,00 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 127,00 m2),
- przy ul. Dobrej 4 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni
23,53 m2, 54,98 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 78,51 m2),
- przy ul. Dobrej 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni
33,00 m2, 28,20 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 61,20 m2),
- przy ul. Witosa 8a w Nowogrodzie Bobrzańskim – w budynku znajduje się 10 mieszkań, o powierzchni
38,50 m2, 26,90 m2, 26,80 m2 , 26,80 m2, 27,50 m2, 27,50 m2 , 26,80 m2 , 26,80 m2, 26,90 m2, 38,50 m2
(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 293,00 m2),
- przy Zielonogórskiej 6 w Niwiskach – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 59,83 m2
(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 59,83 m2),
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018 r. 99 mieszkań, a na dzień
31 grudnia 2018 r. – 97 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane ze sprzedażą
lokali.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 45,39 m2.
W 2018 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania, znajdujących się w zasobie gminy. Zasady
przyznawania mieszkań były następujące: jedna rodzina – wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu
socjalnego, druga rodzina przemoc w rodzinie. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez
Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie
Milena Karczewska – przewodnicząca komisji;
Emilia Babiak – sekretarz komisji;
Mirosław Walencik – członek komisji;
Halina Kłucjasz – członek komisji;
Agnieszka Olejniczak –– członek komisji”.
Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania było to, że
zostało ono zaproponowane na zamianę jednemu z najemców i oczekiwaliśmy na jego decyzję.
W 2018 r. wszczęto 2 postępowania eksmisyjne, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych,
będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyło się 0 takich postępowań, w których rezultacie
wyeksmitowano 0 osób. Powodem wszczęcia tych postępowań było zaleganie za opłaty za
mieszkania.
W 2018 r. dokonano remontu 16 mieszkań, znajdujących się przy ulicach ul. Mała 2-2,
Dąbrowskiego 16/1, Dąbrowskiego 14/2, Żarska 14/2, Żarska 14/3, Pocztowa 3/5, Żarska ½, Lipowa
8/4, Osiedle Robotnicze 1/3, Żarska 14/1, Żarska 14/4, Lipowa 2/9, Lipowa 8/3, Osiedle Robotnicze
1/7, Dobra 2/1, Żarska 1/1. Przedmiotem remontów mieszkań była wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, remont łazienki, przestawienie pieca kaflowego, doprowadzenie gazu ziemnego w tym:
- wymieniono instalacje w 3 budynkach,
- nie przeprowadzono remontów dachu,
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- dokonano wymiany stolarki budowlanej w 11 budynkach,
- nie wykonano żadnego doprowadzenia wodociągów, ciepłej wody ani też centralnego ogrzewania do
żadnego z budynków,
- do jednego budynku przyłączono sieć gazu ziemnego,
Nie dokonano w 2018 roku ociepleń budynków.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 5,94 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet, zaś na
dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 3,88 %.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 41 osób, zaś pod koniec 2018 r.
było to 50 osób.
W 2018 r. wypłacono 504 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 92.866,27 zł, których
beneficjentami było 56 osób (gospodarstw domowych). Podstawą ich przyznania były przepisy
ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 845 ze zm.), w których najważniejszymi przesłankami było posiadanie odpowiedniej powierzchni
normatywnej oraz spełnienie kryterium dochodowego: 1.287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym
oraz 1.802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Kwota najniższego dodatku wynosiła 35,12 zł zaś
kwota najwyższego dodatku – 374,41 zł.
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się nieruchomości, które wykorzystano w następujący
sposób:
- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 186 działek ewidencyjnych o łącznej
powierzchni 32,5693 ha
- nieruchomości będące we współwłasności z gminą Nowogród Bobrzański – 25 działek
ewidencyjnych o powierzchni 2,1452 ha
- nieruchomości oddane w użytkowanie – 4 działki ewidencyjne o powierzchni 2,2919 ha
- nieruchomości oddane w trwały zarząd – 12 działek ewidencyjnych o powierzchni 7,6171 ha dla:
-- Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
-- Szkoła Podstawowa w Drągowinie
-- Szkoła Podstawowa w Niwiskach
-- Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim
-- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim
-- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
- nieruchomości:
-- drogowe (dr) – 1282 działek ewidencyjnych o powierzchni 292,8321 ha
-- inne tereny komunikacyjne (Tk, Tp, Tr) – 22 działki ewidencyjne o powierzchni 8,3661 ha
-- rowy – 380 działek ewidencyjnych o powierzchni 42,2364 ha
-- grunty pod wodami – 15 działek ewidencyjnych o powierzchni 1,6975 ha
-- lasy – 20 działek ewidencyjnych o powierzchni 7,7046 ha
-- użytki kopalne – 24 działek ewidencyjnych o powierzchni 9,5544 ha
-- nieruchomości zabudowane i zurbanizowane - 222 działek ewidencyjnych o powierzchni 70.2923 ha
-- nieruchomości rolne – 238 działek ewidencyjnych o powierzchni 84,3042 ha
-- nieruchomości rolne zabudowane – 9 działek ewidencyjnych o powierzchni 0,5889 ha
-- nieużytki – 9 działek ewidencyjnych o powierzchni 6,0394 ha
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-- pozostałe w użytkowaniu mieszanym – 67 działek ewidencyjnych o powierzchni 89,2732 ha.
9. Transport
Gminny transport zbiorowy w 2018 roku realizowany był w ramach działalności Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Czerwieńsku, ul. Ogrodowa 9, którego to związku gmina
Nowogród Bobrzański jest członkiem.
W gminie funkcjonuje 2 parkingi typu „Parkuj i jedź”, które znajdują się na ul. Rynek i Konopnickiej.
Wszystkie parkingi zostały wykonane przed 2018 rokiem.
Na terenie gminy na dzień 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało 46 wiat przystankowych na przystankach
komunikacji drogowej, które były zlokalizowane między innymi w Nowogrodzie Bobrzańskim na ul.
Nadbrzeżna, Rynek, Witosa, Bogaczowska, Zielonogórska i poza Nowogrodem Bobrzańskim
w Sterkowie, Drągowinie, Przybymierzu, Wysoka, Klępinie, Kaczenicach, Kotowicach
10. Sprawy obywatelskie
W 2018 roku nie był realizowany budżet obywatelski.
W 2018 r. nie przeprowadzono konsultacji wynikających z przepisów ustawy o samorządzie
gminnym.
Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami – uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XLII/294/2006 r. z dnia
28 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2006 r. Nr 85,
poz. 1647 oraz z 2010 r. Nr 102, poz. 1519). W trakcie 2018 r. zasady przeprowadzania konsultacji
nie uległy zmianie.
Do urzędu wpłynęły w 2018 r. 30 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one:
- funkcjonowania e-usług w urzędzie,
- realizacji zadań z zakresu działalności publicznej oraz współpracy z organizacjami działalności pożytku
publicznego,
- informacji na temat ponoszonych przez gminę kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych,
obsługą prawną urzędu, finansowaniem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz kosztów
związanych z aktualizacją gminnych programów ochrony środowiska i niskiej emisji,
- zawieranych przez gminę umów,
- udostępnienia kopii faktur i delegacji,
- informacji n/t odpłatnego udostępniania majątku gminnego,
- wycinki drzew,
- działalności klubów sportowych na terenie gminy oraz tworzenia żłobków dla dzieci i klubów seniora,
sprawozdań merytorycznego i finansowego z realizacji zadania „ Rowerem w poszukiwaniu Boberków
- wprowadzenia instytucji posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a kpa)
- udostepnienia skanów dokumentów w zakresie przeprowadzenia zamówień publicznych na: miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocen aktualności dokumentów
planistycznych
- zasad ewidencji dokumentacji nietworzącej akt sprawy i elektronicznego dziennika korespondencji
- sposobu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi w zakresie obsługi prawnej,
- rejestru produktów rolnych rolników,
- sposobu ochrony obiektów gminnych,
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- informacji na temat dostawcy usług do transmisji obrad sesji.
W przypadku 26 wniosków (86,7 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została
udostępniona wnioskodawcy. W jednym przypadku (3,3 % wszystkich wniosków, które wpłynęły)
została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zaś w przypadku 3 wniosków
(10 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) sprawę załatwiono w inny sposób.
W roku 2018 do MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim wpłynął 1 wniosek o udostępnienie
informacji publicznej. Odpowiedź została udzielona w terminie, dot. pytań:
- czy Ośrodek posiada licencję na system do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną zgodny
z projektem „e-Zamówienia prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych?,
- czy Ośrodek użytkuje system elektronicznego zarzadzania dokumentacją?,
- czyjego autorstwa BIP użytkuje Ośrodek?,
- z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych użytkuje Ośrodek?.
W związku z wpływającymi wnioskami, zdecydowano o publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej danych dotyczących ogłoszeń o wykazach na zbycie nieruchomości, organizowanych
przetargach i ich rozstrzygnięciach w latach 2013–2014.
W 2018 roku wpłynęło 7 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Uwzględniono jedną skargę. Przedmiotem skargi, którą uwzględniono, było dostosowanie zapisów
uchwały rady do obowiązujących ustawowo przepisów prawa. Z kolei przedmiotem skarg, których
nie uwzględniono, były wielowątkowe zarzuty wnoszone przez skarżących dotyczące:
- ignorowania problemu odprowadzania wód opadowych,
- działań utrudniających pracę oraz narażających na utratę autorytetu,
- uciążliwej działalności firmy.
W sprawozdawczym roku wpłynęło 6 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Uwzględniono 3 wnioski. Przedmiotem wniosków, które uwzględniono, było:
- ulepszenie organizacji,
- usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
- zaspokojenie potrzeb ludności.
Z kolei przedmiotem wniosków, których nie uwzględniono, był ich ponadgminny zakres np.
dotyczący budowy obwodnicy miejscowości Bogaczów.
W 2018 roku wpłynęły 4 petycje. Uwzględniono jedną petycję. Przedmiotem petycji, którą
uwzględniono, był podział sołectwa Podgórzyce na dwa sołectwa Podgórzyce i Turów. Z kolei
przedmiotem petycji, które jeszcze nie zostały uwzględnione, było wdrożenie w gminie rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii oraz
uchwał antysmogowych.
1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 27 organizacji pozarządowych, w tym 1 fundacja,
19 stowarzyszeń, 6 klubów sportowych, 1 koło gospodyń wiejskich. Na koniec roku dane te
przedstawiały się następująco: 1 fundacja, 19 stowarzyszeń, 6 klubów sportowych, 1 koło gospodyń
wiejskich.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono
lub wspomagano wykonanie następujących zadań publicznych:
- zadanie „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej” wpłynęło 6 ofert,

Id: 714103B5-277A-4BF0-A616-F4C6695FA469. Przyjęty

Strona 37

- zadanie polegające na prowadzeniu systemowej terapii rodzin i par zagrożonych uzależnieniem od
alkoholu i narkotyków, rodzin z trudnościami wychowawczymi, rodzin dotkniętych przemocą z terenu
Gminy Nowogród Bobrzański” wpłynęła 1 oferta, złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka, opiewającą na kwotę 3 000,00 zł – zadanie zostało wykonane.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono
wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:
- zadanie „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej” wpłynęło 2 oferty,
- zadanie „Upowszechnianie lokalnych tradycji”; wpłynęła 1 oferta tj. oferta złożona przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Przybymierzu, oferta opiewającą na kwotę 5.000,00 zł – zadanie zostało wykonane.
- zadanie polegające na prowadzeniu systemowej terapii rodzin i par zagrożonych uzależnieniem od
alkoholu i narkotyków, rodzin z trudnościami wychowawczymi, rodzin dotkniętych przemocą z terenu
Gminy Nowogród Bobrzański” wpłynęła 1 oferta, złożona przez Stowarzyszenie Fiber, oferta opiewająca
na kwotę 8.000,00 zł – zadanie zostało wykonane.
W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:
- zadanie o nazwie „Odnawiamy i rozwijajmy Przybymierz”, organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich
Przybymierz, wparto kwotą 2.500,00 zł,
- zadanie o nazwie „V parafialny festyn rodzinny”, organizacji: Stowarzyszenie Fiber, wsparto kwotą
1.500,00 zł.
- zadanie o nazwie „IV Nowogrodzki Rajd Integracyjny”, organizacji: Stowarzyszenie Bez barier, bez
granic, wsparto kwotą 3.000,00 zł.
- zadanie o nazwie „Rowerem z Fiberem do Mużakowa”, organizacji: Stowarzyszenie Fiber, wsparto
kwotą 1.484,00 zł.
- zadanie o nazwie „Stefa aktywnościu kulturalnej Seniorów”, organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół
Drągowiny- Rosa”, wsparto kwotą 1.150,00 zł.
- zadanie o nazwie „Noworoczny turniej tenisa stołowego:, organizacji: Stowarzyszenie Fiber, wsparto
kwotą 1.500,00 zł.
W 2018 r. odbyły się 26 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na poszczególnych
zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:
- na zebraniu w sołectwie Białowice, które odbyło się 14.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 13 osób;
- na zebraniu w sołectwie Bogaczów, które odbyło się 09.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 25 osób;
- na zebraniu w sołectwie Cieszów, które odbyło się 31.08.2018 r. , frekwencja wynosiła 12 osób;
- na zebraniu w sołectwie Drągowina, które odbyło się 16.03.2018 r. , frekwencja wynosiła 10 osób;
- na zebraniu w sołectwie Drągowina, które odbyło się 29.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 27 osób
- na zebraniu w sołectwie Dobroszów Mały, które odbyło się 09.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 16 osób,
- na zebraniu w sołectwie Dobroszów Wielki, które odbyło się 24.07.2018 r., frekwencja wynosiła
21 osób;
- na zebraniu w sołectwie Dobroszów Wielki, które odbyło się 12.09.2018 r., frekwencja wynosiła
15 osób;
- na zebraniu w sołectwie Kaczenice, które odbyło się 12.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 17 osób;
- na zebraniu w sołectwie Kaczenice, które odbyło się 23.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 25 osób;
- na zebraniu w sołectwie Klępina, które odbyło się 12.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 14 osób;
- na zebraniu w sołectwie Kotowice, które odbyło się 10.04.2018 r. , frekwencja wynosiła 13 osób;
- na zebraniu w sołectwie Kotowice, które odbyło się 06.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 10 osób;
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- na zebraniu w sołectwie Krzewiny, które odbyło się 25.08.2018 r. , frekwencja wynosiła 13 osób;
- na zebraniu w sołectwie Krzywa, które odbyło się 22.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 16 osób;
- na zebraniu w sołectwie Łagoda, które odbyło się 06.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 8 osób;
- na zebraniu w sołectwie Łagoda, które odbyło się 14.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 6 osób;
- na zebraniu w sołectwie Niwiska, które odbyło się 18.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 14 osób;
- na zebraniu w sołectwie Pierzwin, które odbyło się 07.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 6 osób;
- na zebraniu w sołectwie Podgórzyce, które odbyło się 14.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 10 osób;
- na zebraniu w sołectwie Przybymierz, które odbyło się 20.06.2018 r. , frekwencja wynosiła 6 osób;
- na zebraniu w sołectwie Przybymierz, które odbyło się 06.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 25 osób;
- na zebraniu w sołectwie Skibice, które odbyło się 10.08.2018 r. , frekwencja wynosiła 22 osoby;
- na zebraniu w sołectwie Sterków, które odbyło się 10.10.2018 r. , frekwencja wynosiła 10 osób;
- na zebraniu w sołectwie Urzuty, które odbyło się 31.08.2018 r. , frekwencja wynosiła 30 osób;
- na zebraniu w sołectwie Wysoka, które odbyło się 14.09.2018 r. , frekwencja wynosiła 8 osób.
10. Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy popełniono 172 przestępstwa. Łącznie
w 2018 r. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze przeprowadziła na terenie gminy Nowogród
Bobrzański 978 interwencji (teren miasta 610 interwencji, teren gminy 368 interwencji). Wśród
83 zdarzeń drogowych odnotowano 74 kolizji i 9 wypadków w wyniku których 1 osoba zmarła a 13 osób
było rannych.
Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące kradzieży z włamaniem, kradzieży
cudzej rzeczy, przestępstwa drogowe oraz nietrzeźwi kierowcy.
Straż miejska/gminna podjęła w 2018 r. 513 interwencji porządkowych. W ich efekcie zastosowano
w 506 przypadkach środki oddziaływania wychowawczego.
Lp.

Rodzaj wykroczeń zawartych w:

Środki oddziaływania
wychowawczego
(art. 41 kw)

Razem

240

247

a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym,
b)
samorządowym i społecznym

23

23

2

2

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

79

79

42

42

3
56
3

3
56
6

4

8

24

24

4

4

26

26

4

4

1

Ustawie – Kodeks wykroczeń:

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji
e) wykroczenia przeciwko osobie
f) wykroczenia przeciwko zdrowiu
g) wykroczenia przeciwko mieniu
d)

h) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
i) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
j) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
2.
alkoholizmowi
3.

ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
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4.

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

46

46

5.
6.
7.

ustawie o ochronie zwierząt
ustawie o odpadach
ustawie - Prawo ochrony środowiska
ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt
ustawie o ochronie przyrody
akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

72
5
24

72
5
24

28

28

3
58

3
58

OGÓŁEM

506

513

8.
9.
10.

11. Edukacja
W gminie w 2018 r. funkcjonowały 4 szkoły podstawowe, 5 uczniów korzystało z nauczania
indywidualnego.
W gminie nie funkcjonowały szkoły średnie, szkoły zawodowe, szkoły dla dorosłych czy też szkoły
policealne zarówno publiczne jak i niepubliczne.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały
się następująco:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim – 10.660,91 zł na jednego
ucznia,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim – 8.633,18 zł na jednego
ucznia,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach – 12.897,04 zł na jednego ucznia,
- Szkoła Podstawowa w Drągowinie – 24.607,47 zł na jednego ucznia.
Wydatki poniesione przez gminę na oświatę w szkołach publicznych wynosiły 11.540.666,02 zł
(bez dowozów szkolnych), z czego 5.967.266,00 zł (51,7 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej,
przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach podstawowych rozpoczęło 627 uczennic i uczniów oraz
64 uczniów gimnazjum
W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego uczyło się
542 uczennic i uczniów, języka niemieckiego – uczyło się 286 uczennic i uczniów, a języka
angielskiego i niemieckiego uczyło się 64 uczniów i uczennic w gimnazjum oraz dodatkowo
5 uczniów i uczennic uczyło się języka ukraińskiego.
Do jednej klasy szkoły podstawowej (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 14,25 osób.
Najwięcej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim (ogółem 288 uczniów) średnio
w oddziale było 16 uczniów, najmniej w szkole w Drągowinie (26 uczniów w szkole) średnio 5.2
ucznia na oddział.
W poszczególnych szkołach wg stanu na dzień 30.09.2018 r. (raport SIO) zatrudniono 110,10
nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 3,91 etatów
nauczycielek/nauczycieli stażystów, 11,73 etatów nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 35,74
etatów nauczycieli mianowanych, 58,12 etatów nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2018 r.
zatrudniono/zwolniono w poszczególnych szkołach 4 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na
jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 5,44 uczennic i uczniów.
W 2018 r. szkoły podstawowe ukończyło 82 osoby.
Zdawalność egzaminów kończących szkoły (gimnazjalnych) wynosiła:
- język polski – 62,8%
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- historia+WOS – 56,7%
- przyroda – 52,58%
- matematyka – 43,43%
- język angielski – 71,76 %
- język niemiecki – 54,03%
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w 2018 r. przyznał ogółem 50 stypendiów dla uczennic
i uczniów. Wynosiły one: stypendium I stopnia – 1.000 zł i stypendium II stopnia 600 zł, na łączną
sumę 43.600 zł. Przyznano je za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe
i artystyczne. Ponadto Burmistrz w 2018 r. przyznał 3 nagrody za wyniki sportowe tj. 2 w wysokości
po 5.000 zł i 1 w wysokości 1.500 zł.
430 uczennic i uczniów, stanowiących 46 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły
podstawowej, gimnazjum, przedszkola i oddziałów przedszkolnych za sprawą organizowanych przez
gminę środków transportu publicznego. Z kolei 9 uczennic i uczniów było dowożonych przez
rodziców lub też docierało do szkół i przedszkoli za sprawą innych prywatnych form transportu.
12. Przedszkola
W 2018 r. funkcjonowało jedno przedszkole – Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe
w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Szkolnej 6 oraz 5 oddziałów przedszkolnych działających przy
szkołach podstawowych w Drągowinie i Niwiskach Do gminnego przedszkola i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach uczęszczało 251 dzieci, w tym 118 dziewcząt i 133 chłopców.
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2012– 67 dzieci, w tym 36 dziewcząt i 31 chłopców,
- rocznik 2013 – 57 dzieci, w tym 32 dziewcząt i 25 chłopców,
- rocznik 2014 – 76 dzieci, w tym 29 dziewcząt i 47 chłopców,
- rocznik 2015 – 51 dzieci, w tym 21 dziewcząt i 30 chłopców.
W gminie funkcjonowały 2 kluby dziecięce (jeden publiczny i jeden niepubliczny). Placówki te na
dzień 31 grudnia 2018 r. obejmowały 26 miejsc, z czego wykorzystanych było 24 miejsc.
W 2018 roku na terenie gminy nie funkcjonował żaden żłobek.
W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
publicznych gmina wydała 2.064.181,48 zł., natomiast na prowadzenie klubu dziecięcego
39.683,56 zł.
13. Biblioteki
W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka jako instytucja kultury: Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7. Budynek biblioteki nie jest
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 40.617 woluminów, zaś na koniec roku –
39.227 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4,3 na dzień
1 stycznia 2018 r. oraz 4,2 na dzień 31 stycznia 2018 r. Biblioteka nie zapewniała możliwości
wypożyczenia płyt CD i DVD.
Na koniec roku 2017 zarejestrowano 1435 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 2018 liczba
ta wynosiła 1425. W ciągu roku liczba wypożyczeni wyniosła 29.155, skorzystano łącznie z 45.084
woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 871 pozycji. Z tego z zakupu
pochodziło 784 wol. i z darów od czytelników – 87 wol. Wyboru zakupu nowości dokonywano na
podstawie „ listy życzeń”, czyli zgłaszania przez czytelników pozycji, które chętnie widzieliby
w bibliotece.
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Kolejnym kryterium jakim kierowano się podczas zakupu literatury, była konieczność uzupełnienia
księgozbioru o kontynuacje serii oraz uzupełnienie brakujących, poszukiwanych przez czytelników
pozycji. Największym zainteresowaniem cieszyła się beletrystyka dla dzieci i dla dorosłych. Dlatego też
w ramach wkładu własnego i dotacji z MKiDN zakupiono: 784 wol., z tego: 508 wol. – lit. piękna dla
dorosłych, 197 wol. – lit. piękna dla dzieci i 79 wol. – lit. niebeletrystyczna. Zakupione zbiory są
wykorzystywane do promowania czytelnictwa poprzez wystawki nowości książkowych w bibliotece,
spotkania z przedszkolakami, uczniami szkoły podstawowej – promujące nowości.
Biblioteka zatrudniała 5 pracownic. W ciągu roku struktura zatrudnienia pozostała bez zmian.
W bibliotece użytkowano 10 komputerów, w tym 10 komputerów z dostępem do szerokopasmowego
internetu. Biblioteka zapewniała dostęp do katalogów on-line i nie zapewniała w 2018 r. możliwości
zdalnego (internetowego) składania zamówień.
W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia:
a) warsztaty czytelnicze z przedszkolakami ( grupy maluchów, cztero i pięciolatków ) – pracowano
z dziećmi na podstawie książek m.in. Zofii Staneckiej – „Basia i taniec” – zapoznano dzieci z różnego
rodzaju tańcami, Tomasza Wieslandera – „Przygody mamy mu” – pięknie ilustrowane książki , Gunilla
Bergstrom – „Pospiesz się Albercie” – warsztaty na temat rodziny.
b) warsztaty plastyczne z przedszkolakami – „Wiosenne porządki”, „Święta tuż, tuż”, „Wakacje tuż, tuż”.
c) wycieczka do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze – klasa I, II, III – szkoła
podstawowa nr 2.
d) spotkanie autorskie z Renatą Diaków – uczniowie szkoły podstawowej nr 2.
e) spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem – autorem książek dla dzieci.
f) odwiedziny biblioteki przez przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, wypożyczania książek,
lekcje biblioteczne.
g) świętowanie Międzynarodowego Dnia Książki – wspomnienia o H. Ch. Andersenie.
h) kontynuacja z lat ubiegłych „czytusiowych czwartków” spotkania z przedszkolakami , wspólne czytanie
oraz opowiadanie, m.in. Miś Uszatek z książki Czesława Janczarskiego .
i) „Dzień Pluszowego Misia” w bibliotece, zabawy z książką i misiami.
j) „Wiwat Święta” wizyta 4 latków w bibliotece i czytanie książek Tomasza Wieslandera „Wigila mamy Mu
i pana Wrony”,
k) wykonywanie zakładek do książek na temat – „Każdy czytać może”.
l) konkursy plastyczne o różnej tematyce , m.in.: „Zwierzęta w literaturze”, „Ozdoby choinkowe”.
ł) Gminne eliminacje do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego .
m) Wręczenie dyplomów i nagród książkowych przedszkolakom, uczniom szkoły podstawowej
i gimnazjum za osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie w roku szkolnym 2017/2018
n) Cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – raz w miesiącu mające na celu promocję
czytelnictwa.
W wydarzeniach tych wzięło udział 2363 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku z tymi
wydarzeniami wydatki w kwocie 2.084,48 zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
241 504,75 zł., dodatkowo biblioteka pozyskała z Biblioteki Narodowej środki na zakup nowości
wydawniczych w kwocie 6.546,00 zł.
Przyznana przez organizatora dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2018 r. wynosiła 244 200 zł i została wykorzystana w wysokości
241 504,75 zł. Niewykorzystana kwota – 2 695,25 zł została przekazana na konto organizatora –
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Gminy.
14. Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
W gminie w 2018 r. funkcjonował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Koncert Noworoczny, Dzień Babci i Dziadka, Turniej Tenisa stołowego, Turniej szachowy, Spływ
Kajakowy, Konkurs recytatorski, półkolonie zimowe dla dzieci, uroczystości z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet, uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Bieg
Flagi z okazji Dnia Flagi, festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Turniej Piłki Plażowej, Noc
Świętojańską, Nowogrodzki Rajd Integracyjny, IV Bieg Bobra, Dożynki Gminne, Spotkanie Zespołów
Folklorystycznych, Zawody Strażackie, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości
z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, Wigilię Dla Nowogrodu – Nowogrodzkie Kolędowanie
oraz Zabawę Mikołajową dla najmłodszych.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział od kilkudziesięciu do kilkuset mieszkanek
i mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 210.196,00 zł.
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące sekcje: Zespoły śpiewacze Rosa oraz
Bobrzanki, Klub Seniora, Sekcja biegowa, Sekcja piłki nożnej oldboyów, Sekcja taneczna, Sekcja
szachowa, Sekcja plastyczna, Sekcja harcerska, Sekcja strzelecka, Grupa AA, zrzeszających około
500 mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach zorganizowano zajęcia muzyczno-instrumentalne,
wokalne i folklorystyczne, ludowe, pieśni i tańca oraz plastyczne, taneczne, turystyczne i sportoworekreacyjne, a także seniora
15. Przedsiębiorcy
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, 50 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem
działalności tychże przedsiębiorstw były roboty budowlane, sprzedaż detaliczna i transport.
W 2018 r. wyrejestrowano 37 przedsiębiorców, w tym 37 osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów były roboty
budowlane, sprzedaż i transport.
16. Ochrona środowiska
W całym 2018 r. udział ścieków oczyszczonych dostarczonych do oczyszczalni ścieków
administrowanej przez ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. w ściekach wymagających
oczyszczenia wynosił 100%. Skanalizowanie miasta Nowogród Bobrzański wynosiło na koniec
2018 roku 96%.
W roku 2018 w oczyszczalni w Nowogrodzie Bobrzańskim oczyszczono 205.196 m3 ścieków, z której
to oczyszczalni korzystało na początku 2018 r. 643 nieruchomości, zaś pod koniec 2018 – 650 (w tym na
terenie wiejskim – 0).
W 2018 roku na terenie gminy istniało 1 legalne wysypisko odpadów komunalnych zarządzane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., pełniące funkcję Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Klępinie.
W 2018 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych, w związku z tym
w ciągu 2018 r. nie likwidowano dzikich wysypisk odpadów. Nie odnotowano pożarów wysypisk.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca gminy przypadło 42,82 kg selektywnie zebranych
odpadów komunalnych oraz 223,20 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te
przedstawiały się następująco:
·112,04 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca gminy
·288,59 kg zmieszanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca gminy
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Zmiana proporcji wynikała z tego, że w gospodarstwach domowych produkuje się coraz większą ilość
odpadów różnego pochodzenia, jedną z przyczyn jest nieustanny wzrost konsumpcjonizmu. Segregacja
odpadów stanowi nadal duży problem dla możliwości selektywnej zbiórki odpadów, jednak świadomość
i wiedza ludzi w zakresie dbania o środowisko naturalne jest coraz większa, co wpływa na to, że coraz
więcej ludzi przekonuje się do konieczności segregowania swoich odpadów.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła
następujące działania:
- posadzono 100 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna na terenie działki nr 1642/2 przy ul. Nadbrzeżnej
w Nowogrodzie Bobrzańskim;
- promowano rządowy program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego najważniejszym celem jest
ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów
jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach;
- w celu ograniczenia zagrożenia dla wód gruntowych związanego z nieszczelnymi zbiornikami
bezodpływowymi, wspierano finansowo montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje na ww.
cel udzielane były dla inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich, poza terenami objętymi
systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków oraz na terenie pozbawionym sieci
kanalizacji sanitarnej. W 2018r. wybudowano 143 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- wybudowano 212,4 mb wodociągu w miejscowości Bogaczów,
- dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zrealizowano zadanie pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w roku 2018”. W wyniku
przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 18,796 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest,
- zorganizowano kolejną edycję „Błękitnego festiwalu” Twórczości dziecięcej, którego celem jest
promocja ekologii i poszukiwanie grona sojuszników działań na rzecz ochrony środowiska oraz
kształtowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii i mniejszą produkcją odpadów w wyniku
konsumpcji.
17. Planowanie przestrzenne
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 5 %
powierzchni gminy, a na koniec roku – 4,85 %. Z kolei 0,6 % powierzchni gminy na początek roku
2018 r. oraz 0,6 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane w studium do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na początku.
W 2018 r. wydano 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycji te
dotyczyły: budowy linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych nn 0,4 kV, SN 15 i 20 kV
w tym budowa linii oświetleniowych (13 decyzji), budowy sieci wodociągowej (1 decyzja), budowy
sieci kanalizacji deszczowej (1 decyzja) i budowy dróg (2 decyzje). Wydano 1 decyzję o odmowie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W poprzednim roku wydano 62 decyzji o warunkach zabudowy., w tym 0 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 39 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz 1 decyzji dotyczących zabudowy usługowej i decyzji dotyczących zabudowy innej
22. Wydano 3 decyzje odmowne o ustaleniu warunków zabudowy.
18. Sprawy administracyjne
Przeciętna liczba zatrudnionych w Urzędzie Miejskim na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 37,7 osób, i w
porównaniu do roku 2017, zmalała.
Z pośród wydanych decyzji dotyczących warunków zagospodarowania przestrzennego, 4 decyzje
zostały zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, z których 3 zostały
utrzymane w mocy a jedna została umorzona.
Organy nadzorcze tj. Wojewoda Lubuski w Gorzowie Wlkp. i Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze wniosły zastrzeżenia w stosunku do 6 uchwał podjętych przez Radę Miejską
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w Nowogrodzie Bobrzańskim; w tym stwierdzono nieważności 3 uchwał, a w stosunku do 3 uchwał
organy nadzoru wystosowały wskazania i stwierdziły nieistotne naruszenia prawa. Nie wniesiono
zastrzeżeń do zarządzeń Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego. Mieszkańcy gminy nie złożyli w 2018 r.
skarg na akty wydane przez organy gminy. Została wniesiona przez Prokuratora Rejonowego w Zielonej
Górze jedna skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę rady
z 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański. WSA wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r.
stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
W poprzednim roku gmina była stroną w 6 cywilnych postępowaniach sądowych. Zapadł 1 prawomocny
wyrok zasądzający od gminy na rzecz powoda roszczenia lub inne świadczenia (w 3 sprawach roszczenia
przeciwko gminie zostały prawomocnie oddalone; pozostałe sprawy są w toku). W związku z wydanym
w 2018 r. wyrokiem (o sygnaturze akt I C 1077/16 Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, gmina
zobowiązana była do zapłaty 8.786,14 zł (+ odsetki), w tym 2.792,54 zł w związku z zasądzonym zwrotem
kosztów postępowania. Sprawa ta dotyczyła odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu
socjalnego.
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