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Ogólna charakterystyka gminy
Położenie
Gmina miejsko-wiejska Sława położona jest w południowo-wschodniej części województwa
lubuskiego. Administracyjnie jednostka samorządowa wchodzi w skład powiatu wschowskiego,
rozdzielającego klinem województwo wielkopolskie i dolnośląskie. Graniczy z gminami:
Wolsztyn – od północy (województwo wielkopolskie),
Przemęt – od północnego wschodu (województwo wielkopolskie),
Wijewo – od wschodu (województwo wielkopolskie),
Wschowa – od wschodu (województwo lubuskie),
Szlichtyngowa – od południowego wschodu (województwo lubuskie),
Kotla – od południa (województwo dolnośląskie),
Siedlisko – od południowego zachodu (województwo lubuskie),
Nowa Sól – od zachodu (województwo lubuskie),
Kolsko – od północnego zachodu (województwo lubuskie).

Mapa 1. Położenie gminy Sława na tle Polski

Mapa 2. Położenie gminy Sława na tle województwa lubuskiego

Źródło: www.mapofpoland.pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie old.stat.gov.pl

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski, gmina Sława leży w makroregionie Pojezierza
Leszczyńskiego, wchodzącego w skład Pojezierzy Wielkopolskich, w mezoregionie Pojezierze
Sławskie.
Siedzibą samorządu gminnego jest położone centralnie miasto Sława. Ponadto w skład gminy
wchodzą następujące miejscowości: Krzepielów, Ciepielówek, Krążkowo, Dębczyn, Przydroże,
Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze, Jutrzenka, Lipinki, Kamienna, Głuchów, Tarnów Jezierny,
Myszyniec, Kuźnica Głogowska, Tarnówek, Radzyń, Przybyszów, Cegłówko, Wróblów, Lubogoszcz,
Gola, Dąb, Dębowo, Krępina, Lubiatów, Droniki, Ciosaniec, Bagno, Szreniawa, Śmieszkowo, Spokojna,
Łupice.
Odległość ze Sławy do stolicy regionu Zielonej Góry wynosi 65 km, do Poznania 104 km, do
Wrocławia 130 km, natomiast do Warszawy 408 km. Ponadto dobra sieć dróg umożliwia połączenie
komunikacyjne ze Wschową – 21 km, Lesznem – 40 km, Głogowem – 26 km. Do najbliższego przejścia
granicznego z Republiką Federalną Niemiec (Gubin – Güben) jest 100 km, a do granicy z Republiką
Czeską w Lubawce 163 km.
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Szczególne walory przyrody Pojezierza Sławskiego z największym (850 ha) Jeziorem Sławskim
stanowią o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych gminy. Prawie 50% jej powierzchni
porośnięte jest lasami. W połączeniu z Jeziorem Sławskim i mniejszymi jeziorami region ten należy do
wyjątkowo atrakcyjnych turystycznie.

Układ przestrzenny
Gmina ma zróżnicowany charakter funkcjonalno-przestrzenny. Równie istotne znaczenie odgrywają w
niej zarówno rolnictwo i leśnictwo oraz funkcje usługowe związane szczególnie z turystyką, jak również
działalność produkcyjna.
Wiodącą rolę w funkcji usługowo-przemysłowej pełni miasto Sława. Jest to ośrodek, w którym
koncentrują się usługi turystyczne oraz produkcja żywności o znaczeniu ponadregionalnym oraz usługi
o znaczeniu gminnym dla obsługi ludności i budownictwo mieszkaniowe. Sława jest także gminnym
ośrodkiem administracyjnym.
Na pozostałym obszarze gminy, w oparciu o analizę funkcjonalną, wyodrębnia się dwa główne rejony:
strefę rolniczą – obejmującą wschodnią oraz północną część gminy. Jest to obszar charakteryzujący
się dobrymi warunkami naturalnymi, sprzyjającymi rozwojowi intensywnej gospodarki rolnej;
strefę turystyczno-wypoczynkową – obejmującą centralną oraz zachodnią część gminy wraz z
miastem Sława i zespołem jezior: Sławskie, Tarnowskie Duże i Małe. Poza miastem funkcje
turystyczne pełnią głównie miejscowości: Lubiatów, Radzyń oraz Tarnów Jezierny i Lubogoszcz.
Przeznaczenie terenów, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie
inwestycji określone jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który
opracowywany jest dla całej gminy Sława.

Stan zagospodarowania
Powierzchnia gminy wynosi 32 700 ha, co stanowi 2,3% powierzchni województwa lubuskiego oraz
0,1%
powierzchni
Polski.
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Gmina Sława jest gminą rolniczo-leśną – największą powierzchnię zajmują tu użytki rolne, które
stanowią 41% obszaru, w tym grunty orne stanowią 81%, natomiast łąki – 15,2%, pastwiska – 3,4%, a
sady – 0,2%. Bogactwem naturalnym gminy są lasy, które zajmują powierzchnię 16 399 ha i stanowią
50,1% powierzchni gminy.

Zasoby naturalne
Klimat
Klimat gminy, podobnie jak całej Polski, jest przejściowy, kontynentalno-morski, kształtowany na
przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji.
Gmina Sława usytuowana jest w śląsko-wielkopolskim regionie klimatycznym, w obszarze nizin.
Cechy charakterystyczne klimatu gminy Sława w porównaniu z klimatem Polski zostały przedstawione
w tabeli.

Tabela 2. Cechy klimatu gminy Sława i Polski
Cechy klimatu

Gmina Sława

Polska

Średnie temperatura roczna

ok. 8,5 o C

ok. 7–8 o C

Suma rocznego opadu

ok. 500–550 mm

ok. 600 mm

Okres wegetacyjny

ponad 225 dni

ok. 200 dni

Wiatry

3 m/s z przewagą wiatrów z
kierunku zachodniego,
południowo-zachodniego oraz
południowego

5 m/s z przewagą wiatrów
zachodnich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i
http://kawiusz.hydrologia.net/os/klima/w9_klimat_polski.pdf

Pokrywa śnieżna na terenie gminy utrzymuje się przez ok. 50–60 dni. Zimy na obszarze gminy są
łagodne i krótkie, ze średnią temperaturą powietrza w najchłodniejszym miesiącu styczniu w przedziale
–0,8 do –3°C, lata są wczesne, długie (trwa około 100 dni) i ciepłe ze średnią temperaturą powietrza
18,2°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18–19 °C).
Obszar gminy należy do najcieplejszych w Polsce i charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych,
mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną
i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju.
Reasumując: warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są bardzo korzystne. Szczególnie
sprzyjają rozwojowi turystyki i rolnictwa oraz pozwalają na osiąganie wyższego komfortu osiedlania
się.

Gleby
Dla około 90% obszaru gminy Sława skałę macierzystą stanowią piaski. Na nich wytworzyły się głównie
gleby bielicowe, których żyzność jest niska. Duże połacie tych gleb porastają obecnie lasy. Najniższą
żyznością charakteryzują się gleby wytworzone z piasków wydmowych. Występują one przeważnie na
północy gminy.
W strefie moreny czołowej i dennej występuje glina. Gliniaste rezydua zgromadziły się w kotlinowych
obniżeniach. Wytworzyły się tam gleby brunatne o większej żyzności. W nieckach i obniżeniach
dolinnych występują gleby organiczno-mineralne oraz organiczne, głównie o typach murszowych,
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murszowatych i torfowych. W związku z powyższym na omawianym terenie rozróżniamy następujące
typy gleb:
- gleby bielicowe piaskowe wykształcone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych,
- gleby bielicowe wytworzone z gliny zwałowej oraz z piasków naglinionych i naiłowych: lekkie i
średnie,
- gleby mułowo-bagienne,
- gleby torfowe,
- gleby bagienne,
- mady piaszczyste: lekkie, średnie i ciężkie,
- piaski rzeczne.
Słabą żyzność gleb potwierdza klasyfikacja gruntów ornych według klas bonitacyjnych, zamieszczona
w poniższej tabeli.
Tabela 3. Klasy bonitacji gleb [struktura %] w gminie Sława i w Polsce
Jednostka
Gmina Sława
Polska

I
0,0
0,4

II
0,0
2,9

Klasy bonitacji gleb [struktura %]
III
IV
10,1
44,1
22,7
39,9

V-VI
45,8
34,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i
http:// www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/raporty/raport07/5_gleby.pdf

Na terenie gminy nie ma gleb należących do I i II klasy bonitacyjnej, a klasy III zajmują niewiele ponad
10%. Przeważają natomiast grunty klasy IV oraz V, które stanowią łącznie ponad 70% powierzchni gleb
ornych. W porównaniu do klas bonitacji gleb na terenie całej Polski gmina Sława wypada nieco słabiej.
Co prawda na terenie kraju również przeważają gleby klasy IV i V, jednakże udział gleb klasy III (gleby
orne średnio dobre) jest większy niż na terenie gminy.
Najlepsze gleby na terenie gminy Sława znajdują się we wsiach: Stare Strącze, Lubiatów, Przybyszów,
natomiast najsłabsze w Tarnowie Jeziernym, Śmieszkowie i Kuźnicy Głogowskiej.

Wody
Wody podziemne
Południowo-wschodni kraniec gminy leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP)
nr 306 „Zbiornik Wschowa”. Jest to zbiornik czwartorzędowy, o charakterze porowym, posiadający
status wysokiej i najwyższej ochrony. Wody podziemne zwykłe o niskiej mineralizacji występują w
osadach wodonośnych do głębokości 100–120 m p.p.t. Do zaopatrzenia w wodę w przedmiotowym
obszarze wykorzystuje się wodę z utworów kenozoiku.
Zbiorniki równin sandrowych zabezpieczają ujęcia wody w rejonie Pojezierza Sławskiego, a w
szczególności miejscowości Lipinki, Tarnów Jezierny, Sława, Radzyń oraz Krzepielów. Zbiorniki pokryw
fluwiogalecyjnych to ujęcia wód dla potrzeb ujęć Stare Strącze, Krzydłowiczki, Kuźnica Głogowska.
Wody podziemne utworów czwartorzędu są pozbawione izolacji od terenu w obrębie dolin
współczesnych cieków oraz sandrów i zanieczyszczone są związkami żelaza, manganu w sposób
trwały i okresowo związkami biogennymi. Wody pokryw fluwioglacjalnych słabo izolowane w
rejonach nieciągłości nadkładu gliniastego zanieczyszczone są w mętności, związkach żelaza,
manganu i amoniaku. Zbiornik trzeciorzędowy izolowany jest kompleksem ilastym o charakterze
ciągłym o miąższości 50–80 m w analizowanym rejonie i dostatecznie zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem antropogenicznym.
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Wody powierzchniowe
Praktycznie prawie cały teren gminy Sława położony jest w zlewni Jeziora Sławskiego, do którego
uchodzi większość cieków, jak też wypływa z niego największy ciek – rzeka Obrzyca. Obszar gminy
odwadniany jest przez 8 cieków. Do większych cieków zasilających jeziora należą również rzeki Czernica
i Cienica. Rzeka Czernica bifurkuje trzykrotnie z ciekami zlewni Południowego Kanału Obry. Mniejszymi
ciekami są kilkukilometrowe strumienie: Dębogóra i Radzyńska Struga. Okresowo wodę prowadzi także
Jeziorna.
Centralną część obszaru zajmuje Jezioro Sławskie. Wokół niego zlokalizowanych jest dalszych 11 jezior,
z których większość ma połączenie z nim poprzez sieć strumieni. Jeziora są wysoko zeutrofizowane, a
ich misy wypełnione są grubymi warstwami osadów: torfów, gytii oraz mułów. Brzegi zbiorników
zarośnięte są szerokim pasem trzcinowisk i szuwarów. Wszystkie jeziora zlokalizowane w gminie Sława
charakteryzują się wysoką podatnością na degradacje. W ich pobliżu występują bagna oraz moczary z
pokładami torfów i kredy jeziornej, świadczącej o dawnych zasięgach tych jezior.
Wśród największych jezior znajdują się:
- Jezioro Sławskie,
- Jezioro Tarnowskie Duże,
- Jezioro Tarnowskie Małe,
- Jezioro Błotne.

Lasy
Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 16 399 ha, co stanowi 50,1% ogólnej powierzchni gminy. W
zarządzie Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się 16 099,2 ha gruntów leśnych, natomiast w
prywatnych rękach jest 300 ha lasów.
Wskaźnik lesistości w gminie Sława wynosi 48,8%. Wartość ta porównywalna jest ze stopniem lesistości
w województwie lubuskim – 49,1%, jest również zdecydowanie wyższa niż wynosi wskaźnik dla Polski
– 29,3%.
Największa powierzchnia lasów występuje w obrębie Tarnów Jezierny (ponad 8100 ha). Połacie lasów
o powierzchni przekraczającej tysiąc hektarów występują w obrębach Krążkowo i Stare Strącze.
Najmniejsze obszary leśne występują w obrębach Przybyszów i Łupic.
Występują tu zespoły boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego, lasu mieszanego
wilgotnego, a także lasu łęgowego i boru mieszanego wilgotnego. Bardzo zróżnicowany jest skład tych
drzewostanów: obok sosny (udział 93%) często występuje dąb, brzoza, akacja, świerk, jesion, topola i
olcha. Poza większymi kompleksami leśnymi na uwagę zasługują drobne kompleksy leśne. Są to
drzewostany urozmaicone siedliskowo (lasy wilgotne, lasy świeże wilgotne, bory mieszane świeże).
Niezwykle cenne z punktu widzenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego są zbiorowiska
roślinne: wikliny nadrzeczne, zarośla śródpolne (tarninowo-głogowe), występujące na miedzach,
skarpach dróg i obrzeżach lasów. Na terenie gminy występują lasy ochronne w następujących rejonach:
obszar na wschód od Krzepielowa,
obszar na południe od Krążkowa,
obszar na zachód od Szreniawy, Śmieszkowa, Wróblowa,
obszar na północ od Sławy, Przybyszowa,
tereny na południe od J. Tarnowskich,
tereny przybrzeżne J. Sławskiego oraz zlewnia Południowego Kanału Obry,
zachodnie tereny Borów Tarnowskich.
Obszarami leśnymi zarządza Nadleśnictwo Sława Śląska, podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Zielonej Górze. W ramach swej działalności prowadzi ono zalesienia i odnowienia
lasów. Efektem prac jest powstanie nowych upraw leśnych, zwłaszcza korzystną rolę odgrywa
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zalesianie na gruntach, które wcześniej lasem nie były. Uprawy leśne na gruntach niskich klas
bonitacyjnych podnoszą ich wartość ekonomiczną, zwiększają udział lasów, a ściśle określone
sposoby zakładania upraw leśnych i dobór gatunków drzew korzystnie wpływają na zwiększenie
bioróżnorodności.

Surowce mineralne
W gminie Sława występują nieliczne złoża:
kruszywa naturalnego, ale tylko piaskowego „Krążkowo I” i Śmieszkowo,
kredy jeziornej nad Jeziorem Tarnowskim Dużym między Tarnowem Jeziernym i Kuźnicą Głogowską,
kredy jeziornej przy Jeziorze Sławskim w Radzyniu (Jezioro Brzezie),
torf – wydobywany niegdyś pod Sławą i złoże Szreniawa na obszarze chronionego krajobrazu,
surowce ilaste (iły, mułki zastoiskowe) niegdyś wydobywane w Borach Tarnowskich.
Demografia Gminy Sława

MIEJSCOWOŚCI GMINY SŁAWA I LICZBA MIESZKAŃCÓW
na dzień 31.12.2018 r.
Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Lp.
i przysiółku

ogółem

stałych

czasowych

1.

miasto-Sława

4343

4114

229

2.

Bagno

207

207

0

3.

osada-Polanica

3

3

0

4.

Ciosaniec

670

668

2

5.

Droniki

180

176

4

6.

Gola

274

274

0

7.

Krążkowo

504

492

12

8.

przysiółek-Dębczyn

28

28

0

9.

Krzepielów

730

718

12

10.

przysiółek-Ciepielówek

2

2

0

11.

przysiółek-Przydroże

26

26

0

12.

przysiółek-Krzydłowiczki

110

110

0

13.

Kuźnica Głogowska

150

149

1

14.

przysiółek-Zwierzyniec

3

1

2

15.

przysiółek-Głuchów

38

30

8

16.

przysiółek-Myszyniec

39

38

1

8

17.

przysiółek-Tarnówek

63

60

3

18.

Lipinki

620

613

7

19.

przysiółek-Kamienna

12

12

0

20.

Lubiatów

69

67

2

21.

przysiółek-Krępina

15

11

4

22.

przysiółek-Dębowo

25

23

2

23.

Lubogoszcz

339

315

24

24.

przysiółek-Dąb

9

8

1

25.

Łupice

768

751

17

26.

Nowe Strącze

112

103

9

27.

Przybyszów

393

386

7

28.

przysiółek-Cegłówko

31

31

0

29.

Radzyń

510

491

19

30.

Spokojna

168

168

0

31.

Stare Strącze

1239

1229

10

32.

przysiółek-Jutrzenka

26

26

0

33.

Śmieszkowo

510

504

6

34.

Szreniawa

168

164

4

35.

Tarnów Jezierny

157

148

9

36.

Wróblów

285

270

15

OGÓŁEM

STALI

CZASOWI

miasto 4343 4114

229

gmina 8483 8302

181

RAZEM 12826
(w tym obcokrajowców 134

12416
25

410
109)

BILANS DEMOGRAFICZNY W 2018 r.

Urodzenia
Zgony
WYNIK

116
124
-8
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Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach

1. Udział Gminy Sława w konkursach i rankingach:
a) Ogólnopolski Konkurs „Wzorowa Gmina” – tytuł „Wzorowa Gmina – Lider Rozwoju”
b) Top 10 Polskiego Samorządu dla gminy miejsko – wiejskiej Sława za trafione inwestycje
c) odznaczenie Burmistrza Sławy medalem złotym za długoletnią służbę przez Zrzeszenie Gmin
Województwa Lubuskiego
2. Publikacje na temat wydarzeń w Gminie Sława w 2018 r. ukazywały się w następujących mediach:
a) Biuletyn Sławski
b) TVP info
c) Polsat News
d) TVP 2
e) TVP 3
f)

Radio Zachód

g) zw.pl
h) Głos Regionu
i)

TV master

j)

Głos Głogowa

k) Gazeta Lubuska
l)

nowasol.naszemiasto.pl

m) glogow.naszemiasto.pl
n) Radio Elka oraz wiele innych.

10

Informacje finansowe
A. Stan finansów gminy/miasta
- Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 60.803.137,35 zł, wykonano 63.062.597,95 zł, w
tym dochody majątkowe wyniosły 2.364.221,59 zł, bieżące 60.698.376,36 zł.
Dochody własne wyniosły 12.903.285,65 co stanowiło 20,46 % dochodów wykonanych
ogółem.

Dochody wykonane 63.062.597,95 zł
5.Dochody
majątkowe
3,75 %

6.Inne dochody
0,33 %
1.Własne
20,46 %

4.Dotacje
29,62 %

2.Subwencje
24,43 %

3.Udział w pod.
dochod.
21,41 %

-Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 67.295.637,35 w tym majątkowe 9.428.917,44 zł,
bieżące 57.866.719,91 zł.
- Wydatki ogółem wykonano na kwotę 64.903.259,71 zł w tym wydatki majątkowe
8.500.741,68 zł, bieżące 56.402.518,03 zł, deficyt wyniósł 1.840.661,76 zł.
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Wydatki wykonane 64.903.259,71 zł
5.Wydatki na obsługę
długu
0,76 %

6.Wydatki majątkowe
13,07 %

4.Wydatki na
programy z UE
0,33 %

1.Wydatki jedn.
Budżet.
51,35 %

3.Świadczenia na
rzecz osób fizyczn.
26,88 %

2.Dotacje
7,61 %

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych- podstawowe inwestycje:
- Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych,
- Budowa chodnika Bagno,
- Przebudowa drogi Łupic,
- Przebudowa dróg lokalnych i chodników,
- Przebudowa ul. Bursztynowej w Lubogoszczy,
- Modernizacja mola przy SCKiW,
- Zakup gruntów,
- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzepielów,
- Montaż klimatyzacji w UM,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciosańcu,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzepielowie,
-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława,
- Budowa oświetlenia ulicznego,
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- Remonty świetlic wiejskich,
Programy wieloletnie Gminy na dzień 31-12-2018

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY SŁAWA NA DZIEŃ 31-12-2018 R.

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich
Lp
.

Nazwa i cel

1.

2.

Jrdnostka odpowiedziałna lub
koordynująca

3.

Okres
realizacji

4.

Wydatki bieżące:
1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława
2.

Lubuski e-Urząd II

3. Zakup samochodu transportowow-towarowego

Łączne nakłady
finansowe

Wykonanie w
latach poprzednich

Wykonanie
2018

%

5.

6.

7.

8.

2 318 360,49

546 360,68

280 866,10 35,68%
115 748,66 31,62%

Urząd Miejski w Sławie

2016-2022

1 781 169,18

447 404,49

Urząd Miejski w Sławie

2018-2020

93 370,31

0,00

Urząd Miejski w Sławie

2014-2019

68 883,00

49 859,19

17 560,44 97,88%

0,00

0,00%

4.

Przegląd i konserwacje systemów monitoringowych

Urząd Miejski w Sławie

2017-2019

34 440,00

10 824,00

11 808,00 65,71%

5.

Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku
odpadów komunalnych w miejscowości Sława

Urząd Miejski w Sławie

2017-2019

15 498,00

6 273,00

7 749,00 90,48%

6.

Zimowe utrzymanie dróg

Urząd Miejski w Sławie

2017-2019

325 000,00

32 000,00

128 000,00 49,23%

6 542 057,00

10 070,62

562 611,46

Wydatki majątkowe:
7.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

Urząd Miejski w Sławie

2018-2020

470 000,00

0,00

8.

Budowa ścieżek rowerowych - w ramach programu
Natura 2000

Urząd Miejski w Sławie

2017-2021

40 057,00

0,00

8,75%

331 064,94 70,44%
1 599,00

3,99%
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Urząd Miejski w Sławie

2017-2019

200 000,00

0,00

0,00

0,00%

10
Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława
.

Urząd Miejski w Sławie

2018-2019

50 000,00

0,00

0,00

0,00%

11
Modernizacja oświetlneia w budynkach gminnych
.

Urząd Miejski w Sławie

2018-2020

6 000,00

10 070,62

0,00

167,84
%

12
Zakup zasobów mieszkaniowych
.

Urząd Miejski w Sławie

2018-2019

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00%

13 Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na
. terenie SCKiW

Urząd Miejski w Sławie

2018-2020

4 276 000,00

0,00

229 947,52

5,38%

8 860 417,49

556 431,30

9.

Instalacje fotowoltaiczne w gminie Slawa

RAZEM

843 477,56 15,80%
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Wydatki majątkowe 2018 r.
Wydatki wg. źródeł finansowania
Dział

Rzdz.

§

Treść

Transport i łączność

600
60013
6300

60014
6300

60016
6050

630

środki wymienione w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.

Wykonanie
dochody własne

obligacje

714 450,00

547 815,03

84 202,88

463 612,15

0,00

Drogi publiczne wojewódzkie

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa dla Województwa na przebudowę ulic/dróg
wojewódzkich

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

84 202,88

84 202,88

0,00

0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00

84 202,88

84 202,88

0,00

0,00

Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę
ulic powiatowych

100 000,00

84 202,88

84 202,88

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

564 450,00

463 612,15

0,00

463 612,15

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

463 650,00

463 612,15

0,00

463 612,15

0,00

Budowa chodnika Bagno - kontynuacja

89 738,00

89 701,56

0,00

89 701,56

0,00

Przebudowa drogi Łupice-kontynuacja

138 558,00

138 557,04

0,00

138 557,04

0,00

Przebudowa dróg lokalnych i chodników

154 354,00

154 353,55

0,00

154 353,55

0,00

81 000,00

81 000,00

0,00

81 000,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

100 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup gruntów

100 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turystyka

800 848,34

710 589,55

524 829,31

185 760,24

0,00

Przebudowa ul.Bursztynowej w Lubogoszczy
6060

Plan na
31-12-2018 r.
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63003
6050

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

600 000,00

553 486,32

367 726,08

185 760,24

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

598 350,00

553 486,32

367 726,08

185 760,24

0,00

Modernizacja mola przy SCKiW

328 550,00

322 295,20

136 534,96

185 760,24

0,00

1 650,00

1 243,60

1 243,60

0,00

0,00

269 800,00

229 947,52

229 947,52

0,00

0,00

Pozostała działalność

200 848,34

157 103,23

157 103,23

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 848,34

157 103,23

157 103,23

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego

200 848,34

157 103,23

157 103,23

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

684 700,00

211 592,00

211 592,00

0,00

0,00

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

472 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

472 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup zasobów mieszkaniowych

472 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

212 500,00

211 592,00

211 592,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

212 500,00

211 592,00

211 592,00

0,00

0,00

39 500,00

39 134,80

39 134,80

0,00

0,00

Zakup gruntów

173 000,00

172 457,20

172 457,20

0,00

0,00

Administracja publiczna

108 582,66

96 473,70

96 473,70

0,00

0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

41 350,00

41 320,62

41 320,62

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

41 350,00

41 320,62

41 320,62

0,00

0,00

Montaż klimatyzacji w UM

41 350,00

41 320,62

41 320,62

0,00

0,00

Pozostała działalność

67 232,66

55 153,08

55 153,08

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

67 232,66

55 153,08

55 153,08

0,00

0,00

Budżet obywatelski

67 232,66

55 153,08

55 153,08

0,00

0,00

280 100,00

279 440,83

279 440,83

0,00

0,00

Współfinansowanie programu "Ochrona ptaków i siedlisk
na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie
Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji
turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława"
Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie
SCKiW
63095
6050

700
70001
6060

70005
6060

Zakup działki wieczystego użytkowania w Ciosańcu

750
75023
6050

75095
6050

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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75411
6170

75412
6060

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy PSP

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

Ochotnicze straże pożarne

208 900,00

208 240,83

208 240,83

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

208 900,00

208 240,83

208 240,83

0,00

0,00

71 900,00

71 832,00

71 832,00

0,00

0,00

137 000,00

136 408,83

136 408,83

0,00

0,00

Straż gminna (miejska)

16 200,00

16 200,00

16 200,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 200,00

16 200,00

16 200,00

0,00

0,00

Zakup parkomatów

16 200,00

16 200,00

16 200,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

5 375 360,00

5 288 091,81

69 310,00

4 231 632,23

987 149,58

Szkoły podstawowe

5 320 935,00

5 236 616,81

17 835,00

4 231 632,23

987 149,58

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 325 835,00

4 249 467,23

17 835,00

4 231 632,23

0,00

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Ciosańcu

2 820 000,00

2 819 917,06

0,00

2 819 917,06

0,00

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzepielowie

1 102 750,00

1 102 710,99

0,00

1 102 710,99

0,00

Zakup motopomp pożarniczych przenośnych dla OSPBudżet Obywatelski
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzepielów
75416
6060

801
80101
6050

Stanowiska do szatni

6057

80104
6060

80106
6050

17 835,00

17 835,00

17 835,00

0,00

0,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Sława

385 250,00

309 004,18

0,00

309 004,18

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

995 100,00

987 149,58

0,00

0,00

987 149,58

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Sława

995 100,00

987 149,58

0,00

0,00

987 149,58

Przedszkola

22 425,00

22 425,00

22 425,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 425,00

22 425,00

22 425,00

0,00

0,00

Zakup placu zabaw

22 425,00

22 425,00

22 425,00

0,00

0,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

32 000,00

29 050,00

29 050,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32 000,00

29 050,00

29 050,00

0,00

0,00
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Budowa komina zewnętrznego z wymianą pieca w budynku
przedszkola w Łupicach

32 000,00

29 050,00

29 050,00

0,00

0,00

426 316,00

359 354,94

28 290,00

331 064,94

0,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

30 000,00

28 290,00

28 290,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

28 290,00

28 290,00

0,00

0,00

Zakup kosiarki

30 000,00

28 290,00

28 290,00

0,00

0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

396 316,00

331 064,94

0,00

331 064,94

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

396 316,00

331 064,94

0,00

331 064,94

0,00

Budowa oświetlenia ulicznego

396 316,00

331 064,94

0,00

331 064,94

0,00

1 038 560,44

1 007 383,82

169 453,38

837 930,44

0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

857 696,50

837 930,44

0,00

837 930,44

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

857 696,50

837 930,44

0,00

837 930,44

0,00

Remonty świetlic wiejskich

857 696,50

837 930,44

0,00

837 930,44

0,00

Pozostała działalność

180 863,94

169 453,38

169 453,38

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

162 864,94

156 454,38

156 454,38

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego

121 264,94

114 880,38

114 880,38

0,00

0,00

Wykonanie Obelisku z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości - Budżet Obywatelski

41 600,00

41 574,00

41 574,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

17 999,00

12 999,00

12 999,00

0,00

0,00

Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego

17 999,00

12 999,00

12 999,00

0,00

0,00

9 428 917,44

8 500 741,68

1 463 592,10

6 050 000,00

987 149,58

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90004
6060

90015
6050

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
6050

92195
6050

6060

Razem
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Ład przestrzenny
Do zadań własnych gminny należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na
terenie gminy, co przejawia się w szczególności w uchwalaniu przez Radę Miejską studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Dokumentami planistycznymi w kreowaniu
polityki przestrzennej jest zatem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, mające charakter prognostyczny (sporządzane jest na wiele lat) oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mający charakter normatywny (akt prawa
miejscowego). Gmina Sława posiada obowiązujące następujące dokumenty planistyczne:
•

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –
obowiązujące, ostatnia zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sława przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w
Sławie Nr XXXIV / 205 / 17 z dnia 30 marca 2017 r.

•

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – obszar gminy pokryty w 100
%, 31 obowiązujących na terenie Gminy Sława miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie

z

art.

32

ustawy

z

dnia

27

marca

2003

roku

o

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych
burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania
w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub
zmiany planu miejscowego. Po sporządzeniu analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym oraz uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
burmistrz przekazuje radzie miejskiej wyniki analiz. Rada ta podejmuje uchwałę w sprawie
aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku, gdy uzna je za nieaktualne w całości
lub w części, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium lub planów miejscowych.
Burmistrz zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma
obowiązek wykonywania oceny zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy co najmniej raz w czasie kadencji rady. Konieczność przeprowadzenia oceny aktualności
dokumentów planistycznych w gminie wynika nie tylko z dyspozycji ustawowej, ale również z
potrzeby uzyskania rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat stanu zagospodarowania terenów
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położonych na obszarze gminy. W celu osiągnięcia przyjętych w studium celów i kierunków
rozwoju przestrzennego gminy istotnym jest monitorowanie i koordynowanie działań
planistycznych. Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sława oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Na tę ocenę złożyła się analizy zmian w zagospodarowaniu
gminy, analizy wniosków oraz decyzji
administracyjnych przy uwzględnieniu przebiegu dotychczasowych prac planistycznych.
Opracowanie ma na celu zidentyfikowanie potrzeb zmian w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, ocenę potrzeb sporządzenia i zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz zoptymalizowanie działań w
zakresie planowania przestrzennego w gminie. Ocena aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sława oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sława – przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej
w Sławie Nr XXXI/184/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
1.WSTĘP
Informację o stanie mienia komunalnego - stanowiącą element wykonania budżetu Gminy
Sława za rok 2018 - przygotowano na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz w oparciu o:
➢ dane dotyczące przysługujących Gminie Sława praw własności,
➢ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
➢ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej
informacji,
➢ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
➢ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 wyżej powołanej ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest
własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami – (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

20

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła
146.816.954,40 zł:

1) w wartości środków trwałych, 145.265.139,47 zł w tym:
- wartość gruntów:

84.715.765,85 zł

- wartość budynków i lokali:

15.638.817,35 zł

- wartość maszyn, urządzeń, aparatów:

243.274,08 zł

- wartość środków transportu

2.155.530,87 zł

- pozostałe

42.511.751,32 zł

2) pozostałe środki trwałe:

1.435.433,20 zł

3) wartości niematerialne i prawne:

116.381,85 zł

Jako pozostałe środki trwałe należy traktować: kotły, maszyny, obiekty inżynierii lądowej,
maszyny i aparaty specjalne, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy.

2.DANE OGÓLNE
Informacja o stanie mienia komunalnego jest przekładana jako załącznik do wykonania
budżetu za rok 2018.
Lp.

Ilościowe składniki mienia

Ogółem
12826

1.

2.

Liczba ludności

(stan na
31.12.2018r.)

Uwagi
Stali:

Czasowi:

Miasto:

Wieś:

4114

8302

327 km2

---

Ilość budynków komunalnych:

61

---

- w tym mieszkalnych

23

---

Ilość mieszkań komunalnych

127

- miasto

85

- wieś

42

Komunalne ujęcia wody

0

- studnie głębinowe

12

Powierzchnia gminy

Miasto:
229

Wieś:
181

3.

4.

5.

---

---
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5

Lubogoszcz, Łupice, Lipinki, Krążkowo,
Stare Strącze

- długość sieci wodociągowej

119,80 km

---

- długość sieci kanalizacyjnej

53,54 km

---

- Stacje Uzdatniania Wody

6.

Oczyszczalnie ścieków wraz z siecią
kanalizacyjną

1

Sława – oczyszczalnia mechanicznobiologiczna

7.

Składowiska odpadów zorganizowane

1

Sława – zrekultywowane składowisko

8.

Targowiska (szt.)

1

Sława

Przedszkola (szt.)

1

Sława
przy SP Stare Strącze

9.
Oddziały przedszkolne:

4

przy SP Krzepielów,
przy SP Ciosaniec i Łupicach

10.

Szkoły podstawowe (szt.)

4

SP Sława, SP Stare Strącze, SP
Krzepielów, SP Ciosaniec

11.

Zespół Wychowania Przedszkolnego
(szt.)

3

Ciosaniec, Łupice, Krzepielów

12.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

1

Sława

13.

Boiska szkolne

5

Domy i ośrodki kultury

4

- Biblioteka Publiczna w Sławie

1

- filie

4

16.

Sale wiejskie

18

17.

Zabytkowy Pałacyk Myśliwski

1

Tarnów Jezierny

9

Krzepielów, Stare Strącze, Przybyszów,
Śmieszkowo, Łupice, Ciosaniec, Bagno,
Sława, Tarnów Jezierny

14.

18.

Remizy OSP
Gminne urządzenia sportowe, w tym:

19.

Szkoła Podstawowa w Sławie,
- sale gimnastyczne

5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
Szkoła Podstawowa w Ciosaniecu,
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Szkoła Podstawowa w Krzepielowie,
Szkoła Podstawowa w Starym Strączu
- boiska do piłki nożnej

5

Łupice, Ciosaniec, Krzepielów, Stare
Strącze, Sława

- stadion miejski

1

Sława

- zespół obiektów sportowych ORLIK

1

Sława, Szkoła Podstawowa

- boisko wielofunkcyjne

1

Sława, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych

20.

Gminne grunty

984,64 ha

21.

Powierzchnia dróg gminnych:

463,67 ha

22.

Wiaty przystankowe (szt.)

46

23.

Parki (szt.)

2

24.

Las komunalny (szt.)

1

25.

Cmentarze komunalne (szt.)

2

26.

Dom przedpogrzebowy (szt.)

1

27.

Szalety miejskie (szt.)

2

Sława

28.

Straż Miejska w Sławie

1

Sława

Miasto: 2 , wieś: 44

Sława

2.1 Gminne budynki mieszkalne
Łączna ilość lokali mieszkalnych – 127, w tym lokale komunalne – 110 i lokale socjalne – 17.
Ilość budynków mieszkalnych ze 100 % udziałem Gminy Sława – 23, w tym lokali mieszkalnych – 53.
Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 52, w tym Ilość gminnych lokali mieszkalnych we
wspólnotach – 74. W okresie sprawozdawczym sprzedano 5 lokali mieszkalnych.

2.2 Targowisko
Gmina Sława dysponuje jednym zorganizowanym placem targowym w Sławie, przy
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego o powierzchni utwardzonej 5.276 m2 . Na placu targowym
wydzielono 118 miejsc handlowych oraz stoły handlowe z 30 stanowiskami.
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2.3 Placówki oświatowe
Wykaz placówek oświatowych oraz liczbę uczniów przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa

Adres
Przedszkole

1

Przedszkole im. Czesława
Janczarskiego w Sławie,
ul. Sportowa 7

Zespół Wychowania
Przedszkolnego przy
Przedszkolu Samorządowym –
Śmieszkowo (zlikwidowany)

Ilość
uczniów

Razem

170
170
-

635
2

Szkoła Podstawowa w Sławie
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego
16

SP Sława
727
Oddziały gimnazjalne
92
SP Ciosaniec

Szkoła Podstawowa w Ciosańcu
3

Oddziały gimnazjalne

22

SP filia Łupice

33

Oddział Przedszkolny Ciosaniec

9

Oddział Przedszkolny Łupice

8

Zespół Wychowania
Przedszkolnego Ciosaniec
Zespół Wychowania
Przedszkolnego Łupice

SP Krzepielów
Oddział Przedszkolny
Krzepielów
4

5

Szkoła Podstawowa w
Krzepielowie, Krzepielów 35

164

Zespół Wychowania
Przedszkolnego przy SP
Krzepielów

SP Stare Strącze

288

17

19

116
14
154
24

118

134

24

Szkoła Podstawowa w Starym
Strączu

Oddział Przedszkolny Stare
Strącze

LO
6

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sławie Sława, ul. Ogrodowa 1

16

9

Technikum

87

ZSZ

21

Branżowa szkoła I stopnia

70

187

RAZEM

1644

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r.:
•
•
•

•

Każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI stała się
ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII.
Dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas
sześcioletniej szkoły podstawowej stała się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą
strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
Szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole
podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole
podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę filialną, o której mowa
w pkt 3, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., stwierdza jej przekształcenie w szkołę filialną
obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Stwierdzenie przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustawowego przekształcenia szkoły
filialnej następuje w uchwale stwierdzającej ustawowe przekształcenie szkoły głównej
(macierzystej), której jest podporządkowana szkoła filialna. Podobne rozwiązania jak
w przypadku zespołu, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła
podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, ustawodawca zastosował w stosunku do zespołu
publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum
i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, z tym że zespół ten z dniem 1 września 2017 r.
staje się branżową szkołą I stopnia (art. 196 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe).Zgodnie z art. 88 ustawy – Prawo oświatowe, akt założycielski publicznej szkoły
określa jej typ, nazwę i siedzibę. Ponadto, akt założycielski publicznej szkoły podstawowej
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego określa także jej zasięg terytorialny
(obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części)
należących do jej obwodu, a także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Nie
ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym,
szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem
regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa sportowego, szkołom artystycznym,
szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach
karnych i aresztach śledczych.
Na podstawie art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem
1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stało się ośmioletnią szkołą
podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa wyżej, w terminie do dnia
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•

30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę
podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej
w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową
sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w pkt 1 i 2, w terminie do dnia 30 listopada
2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową
zgodnie z powyższymi zasadami. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły
podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
Wobec powyższego podjęte zostały przez Radę Miejską w Sławie następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXXVIII/230/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego,
2. Uchwała Nr XLII/245/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego im. Czesława Janczarskiego w Sławie na
Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie,
3. Uchwała Nr XLII/246/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Franciszka Niewidziajły w Sławie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka
Niewidziajły w Sławie,
4. Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Krzepielowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzepielowie,
5. Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starym Strączu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Strączu,
6. Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Ciosańcu w skład, którego
wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ciosańcu,
7. Uchwała Nr XLII/250/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie w Branżową Szkołę
I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie,
8. Uchwała Nr XLVI/278/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie.
9. Uchwała Nr XLVI/279/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru
likwidacji zespołów wychowania przedszkolnego.

2.4 Drogi gminne i oświetlenie uliczne

Zrealizowane inwestycje drogowe w 2018 r.:
1. Remont nawierzchni drogi ul. Głogowska i ul. Reja obręb Sława - 906 m2
2. Remont nawierzchni drogi ul. Wschowska obręb Sława - 100 m2
3. Remont nawierzchni drogi przy studniach w obrębie ul. Prostej oraz przebudowa cieku przy
ul. Powstańców Śląskich obręb Sława – 23,78 m2
4. Budowa kolektora deszczowego – 58 m2 oraz regulacja chodnika przy ul. Brzozowej obręb
Sława – 39,40 m2
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5. Remont chodnika w Ciosańcu - 600 m2
6. Przebudowa ulicy Bursztynowej w Lubogoszczy - 361 m2
7. Przełożenie nawierzchni kamiennej drogi w Przybyszowie - 37,99 m2
8. Przełożenie nawierzchni kamiennej drogi w Ciosańcu – 8,0 m2

Oświetlenie uliczne:
Na terenie Gminy w 2018 r. wybudowano następujące punkty świetlne:
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Lubiatowie i montaż 3 sztuk punktów świetlnych.
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Lubogoszczy i montaż 4 sztuk punktów świetlnych.
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Starym Strączu i montaż 4 sztuk punktów świetlnych.
4. Dostawienie nowej lampy stylizowanej na ul. Chopina w Sławie.

Montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego:
• Śmieszkowo – 3 szt.
• Sława ul. Wiejska – 1 szt.
• Stare Strącze – 3 szt.
• Krążkowo – 1 szt.

2.5 Inwestycje zrealizowane przez gminę w roku 2018
1. Remont kapitalny pomostu kąpielowo-rekreacyjnego na SCKiW.
Kwota - 299.000,00 zł brutto.
2. Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły (ul.
Odrodzonego Wojska Polskiego)
Kwota 1.111.601,96 zł brutto.
Remont wewnętrzny
Kwota 513.740,00 zł brutto.
3. Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego w
Sławie.
Kwota 1.292.452,86 zł brutto.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w Radzyniu ul. Nad Stawami.
Kwota - 90.483,09 zł brutto.
5. Wykonanie remontu dróg i chodników w Starym Strączu.
Kwota - 40.743,50 zł brutto.
6. Cyklinowanie podłogi w sali wiejskiej w Szreniawie.
Kwota - 7.892,86 zł brutto.
7. Remont części socjalnej w świetlicy wiejskiej w Tarnowie Jeziernym
Kwota - 32.747,16 zł brutto.
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8. Instalacja grzejnika centralnego ogrzewania na salce po byłej remizie strażackiej w Lipinkach.
Materiały dostarczyła Rada Sołecka.
Kwota - 500,00 zł brutto.
9. Wymiana 3 szt. okien w świetlicy wiejskiej w Dronikach wraz z kompletną obróbką ościeży oraz
osadzeniem parapetów (w tym zakup 1 okna oraz wymiana 2 okien, które powierzyła Rada
Sołecka)
Kwota - 2.297,96 zł brutto.
10. Wykonanie części pokrycia dachu na sali wiejskiej w Lipinkach.
Kwota - 5.169,50 zł brutto.
11. Budowa I etapu oświetlenia ulicznego na ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie.
Zakres zadania obejmował:
1) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego
2) montaż słupów oświetleniowych - 10 szt.
3) montaż opraw oświetleniowych - 10 szt.
Kwota - 55.620,60 zł brutto.
12. Przebudowa chodnika na ul. Odrodzonego Wojska Polskiego oraz na ul. Sportowej w Sławie:
- ulica Odrodzonego Wojska Polskiego - ok. 636 m2
- ulica Sportowa - ok. ok. 157 m2
Kwota - 154.353,55 zł brutto.
13. Ułożenie kostki betonowej pod zadaszoną wiatą w miejscowości Radzyń na placu
rekreacyjnym - działka nr 123/8 (BUDŻET OBYWATELSKI)
1) stół betonowy do gry na powietrzu do ping ponga montowany na stałe,
2) stół betonowy czteroosobowy do gry w szachy i chińczyka montowany na stałe,
3) stojak na 5 rowerów,
4) utwardzenie z kostki Polbruk i podbudowa pod wiatą ok. 100 m2.
Kwota - 18.849,75 zł brutto.
14. Przebudowa istniejącego budynku gminnego z dostosowaniem do potrzeb infrastruktury
kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Krążkowo.
Zakres zadania:
a) modernizacja wnętrza budynku,
b) docieplenie zewnętrzne budynku,
c) wymiana instalacji wewnętrznej wraz z oświetleniem,
d) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
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Kwota - 446.830,80 zł brutto.
15. Przebudowa istniejącego budynku gminnego z dostosowaniem do potrzeb infrastruktury
kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łupice.
Zakres zadania:
a) modernizacja wnętrza budynku,
b) docieplenie zewnętrzne budynku,
c) wymiana instalacji wewnętrznej wraz z oświetleniem,
d) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
Kwota - 369.664,46 zł brutto.
16. Dostawa i montaż 7 szt. kompletnych klimatyzatorów w korytarzach budynku Urzędu
Miejskiego w Sławie.
Kwota - 27.999,72 zł brutto.
17. Wykonanie wraz z montażem obelisku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości w Sławie na Placu Rynek (BUDŻET OBYWATELSKI)
Kwota - 41.574,00 zł brutto.
18. Wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w sali w Tarnowie Jeziernym.
Kwota - 3.975,00 zł brutto.
19. Place zabaw - BUDŻET OBYWATELSKI
Bagno - kwota - 29.247,19 zł brutto
Krzepielów - kwota - 53.798,23 zł brutto
Krążkowo - kwota - 47.232,00 zł brutto
20. Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie wsi Bagno, polegająca na budowie
chodnika,
gm. Sława - IV etap.
Kwota - 99.701,56 zł brutto.
21. Plac zabaw w Kuźnicy Głogowskiej - BUDŻET OBYWATELSKI
Kwota - 21.143,70 zł brutto
22. Plac zabaw we Wróblowie - BUDŻET OBYWATLSKI
Kwota - 16.236,00 zł brutto
23. Wykonanie wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw we wsi Wróblów, gm. Sława.
Kwota - 24.394,59 zł brutto.
24. Utwardzenie terenu przed zadaszonym boiskiem z odwodnieniem liniowym oraz remont
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zewnętrzny budynku gospodarczego z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę
karpiówkę w miejscowości Krzepielów.
Kwota - 117.731,18 zł brutto.
25. Budowa odcinka chodnika w miejscowości Ciosaniec.
Kwota - 29.335,50 zł brutto.
26. Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i zjazdami w miejscowości Łupice o długości
ok. 128mb.
Kwota - 134.867,04 zł brutto.
27. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw w Łupicach oraz w
Nowym Strączu.
Kwota - 14.883,00 zł brutto.
28. Zakup, dostawa, demontaż starego oraz montaż nowego kotła c.o. o mocy 25 kW klasy 5
zgodnie
Z normą PN-EN 303-5:2012 w budynku po szkole podstawowej w Śmieszkowie.
Kwota - 11.100,00 zł brutto.
29. Wykonanie elewacji na sali wiejskiej w Goli w ilości ok. 160 m2 z powierzonego
materiału.
Kwota - 12.425,00 zł brutto.

30. Częściowe wykonanie elewacji docieplenia i tynku (w części wschodniej i zachodniej) w
pełnej technologii sali wiejskiej w Lipinkach z powierzonego materiału.
Kwota - 1.793,50 zł brutto.
31. Wykonanie elewacji na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łupicach w ilości ok. 325
m2 wraz z remontem dachu.
Kwota - 13.000,00 zł brutto.
32. Ogrodzenie działki oraz montaż rynien na wiacie przy świetlicy wiejskiej w Kuźnicy
Głogowskiej.
Zakres zadania obejmował:
1) 46 mb ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych stalowych malowanych proszkowo, wys. 1,5 m
wraz z podmurówką z płyty betonowej - wys. 25 cm,
2) rynny 10,8 mb - 100 mm, plastikowe na hakach czołowych wraz z wiatrownicami.
Kwota - 6.800,00 zł brutto.
33. Budowę komina ze stali nierdzewnej po stronie zewnętrznej budynku oraz przestawienie
pieca c.o. dostosowując kompletną instalację z czopuchem wraz z wymianą zaworów w
budynku przedszkola w Łupicach przy ul. Szkolnej 25.
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Kwota - 20.000,00 zł brutto.
34. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sława ul. Przemysłowa.
Kwota - 97.016,25 zł brutto.
35. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw w Łupicach oraz w
Starym Strączu.
Kwota - 10.200,00 zł brutto.
36. Dostawa pieca do przedszkola w Łupicach.
Kwota - 9.050,00 zł brutto.
37. Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna „wyciąg i krzesło”
do Kuźnicy Głogowskiej na plac przy sali wiejskiej.
Kwota - 5.000,00 zł brutto.
38. Wykonanie wraz z montażem ogrodzenia placu spotkań we wsi Droniki, gm. Sława
o długości ok. 82 mb. Budowlanym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym
„ORTO” Sp. z o.o. z Hetmanic
Kwota - 7.926,40 zł brutto.
39. Częściowa wymiana pokrycia dachu na sali wiejskiej w Krążkowie wraz z naprawą rynien
nad wejściem do sali.
Kwota - 10.000,00 zł brutto.
40. Remont pomieszczenia socjalnego w budynku świetlicy wiejskiej w Dronikach
Kwota - 2.279,00 zł brutto.
41. Wymiana komina spalinowego i kominków wentylacyjnych w OSP w Ciosańcu.
Kwota - 5.800,00 zł brutto.
42. Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Sława ul. Chopina 11 (w udziale)
Kwota - 40.426,10 zł brutto.
43. Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Sława Plac Rynek 20 (w udziale)
Kwota - 6.820,00 brutto.
44. Wymiana 3 okien Sława ul. Reja 1
Kwota 1.580,15 zł brutto.
45. Naprawa elewacji na budynku mieszkalnym Sława ul. Waryńskiego 9
Kwota - 1.030,00 zł brutto.
46. Budowa przyłącza wodociągowego Krzepielów 74
Kwota - 3.468,60 zł brutto.
47. Budowa zbiornika na nieczystości płynne Krzepielów 74
Kwota - 7.995,00 zł brutto.
48. Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Krzepielów 157
Kwota 32.500,00 zł brutto.
49. Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Sława ul. Waryńskiego 1 (w udziale)
Kwota - 10.856,00 zł brutto.
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50. Naprawy pieców kaflowych

Kwota - 4.930,00 zł brutto.

2.6 Prace melioracyjne
W roku 2018 r. Gmina Sława poniosła następujące wydatki związane z melioracją:
•
•
•
•
•

współfinansowanie robót melioracyjnych - 16.576,25 zł,
składki do PSW Wschowa - 259,20 zł,
zakup rur przepustowych do Śmieszkowa oraz Wróblowa - 2.616,00 zł,
konserwacja rowu przy ul. Mickiewicza - 2.571,25 zł,
udrożnienie rowów i kolektora w Cegłówku - 6.278,00 zł.

Razem wydatki: – 28.300,70 zł

2.7 Cmentarze komunalne
Na terenie Gminy Sława znajdują się dwa cmentarze komunalne, położone w Sławie przy
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego - działka o nr ewid. 463/6 o pow. 1,0666 ha i ul. Długiej – działka
o nr ewid. 429/2 o pow. 1,9943 ha. Przy ul. Długiej znajduje się dom przedpogrzebowy o pow.
użytkowej 125,32 m2, który jest wyposażony w 2 komory chłodnicze.

2.8 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie znajduje się w Sławie w dwóch siedzibach, przy
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14 i Powstańców Śląskich 34b, które są w użyczeniu zgodnie
z umową z dnia 25 sierpnia 2009 r. aneksowanej dnia 22 lutego 2011 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania z zakresu przyznawania zasiłków stałych,
okresowych, celowych, specjalnych celowych, zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych
„500+”, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych,
zasiłków dla opiekuna, świadczenia dobry start „300+”, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do zadań zleconych zalicza się świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla psychicznie chorych oraz zasiłki
na dożywianie. Zadania własne to: zasiłki stałe, okresowe, zasiłki celowe, specjalne celowe, usługi
opiekuńcze. Ośrodek otrzymuje dotacje z Urzędu Wojewódzkiego. Kieruje swoich podopiecznych do
domów pomocy społecznej, przyznaje dodatki mieszkaniowe, nadzoruje prace społeczno-użyteczne.
Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj,
formę, liczbę, źródło finansowania) w roku 2018 skorzystało:
a) zadania własne 945 osób – pomoc społeczna,
b) zadania zlecone (liczba rodzin):
- świadczenia wychowawcze „500+” – 1058,
- zasiłki rodzinne – 448,
- zasiłki pielęgnacyjne – 402,
- świadczenia pielęgnacyjne – 42,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 18,
- zasiłek dla opiekuna – 14,
- świadczenie dobry start „300+” – 889,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 106,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 80.
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Prowadzona jest działalność profilaktyczna w następujących świetlicach: w Sławie, Starym
Strączu, Krzepielowie, Łupicy i Ciosańcu.
Ośrodek Pomocy Społecznej posiada na stanie samochód osobowy marki Fiat Panda
o numerze rejestracyjnym FWS R050 oraz skodę Fabia o numerze rejestracyjnym FWS 6A65.

2.9 Straż Miejska w Sławie
Straż Miejska w Sławie została powołana do życia w dniu 1 kwietnia 2004 roku Uchwałą
Rady Miejskiej w Sławie. Utworzono ją w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz egzekwowania prawa miejscowego na terenie gminy . Straż spełnia
służebną rolę wobec społeczności lokalnej , wykonując swe zadania z poszanowaniem
godności i praw obywateli .
Rola straży miejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa w gminie jest jasno określona w ustawie
z 29 sierpnia 1997roku o strażach gminnych (miejskich) . Poza działaniami własnymi
dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego prowadzi współpracę z Policją ,
Strażą Leśną , RWS Sława ,WOPR oraz innymi organizacjami.
Na początku w Straży Miejskiej zatrudnionych było strażników oraz komendant. W kolejnych
latach stan osobowy wzrastał , następnie malał . Ostatecznie jest czterech funkcjonariuszy
oraz jedna Pani , pracownik cywilny .
Do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Sławy przyczynił się zakup kamer
monitorujących miasto . Nadmienić należy , iż panel do sterowania kamer znajduje się w
siedzibie Straży Miejskiej jak również na komisariacie Policji w Sławie . dodatkowo
posiadamy kamery przenośne , które montowane są w miejscach gdzie dochodzi do
wykroczeń. Do zadań strażników należy również kontrola wniesionych opłat na parkingach
miasta Sławy . Dodatkowym wsparciem dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej jest zamiana
wysłużonego Peugota 307 na Peugota Partner , który jest bardziej funkcjonalny i przydatny
do działań na terenach leśnych i śródpolnych.
Obecnie nasze mienie opiewa na sumę 607.530,55 zł.
W skład mienia wchodzą między innymi :
- Parkomaty 8 szt.
- Kamery stacjonarne 47 szt.
- Kamery przenośne 4 szt.
- Radiostacja Straży Miejskiej .
- Samochód Peugot Partner .
- Lokalizator nielegalnych przyłączy „Fog – Smoker .
- Główny serwer monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej.
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2.10 Szalety publiczne
Na terenie miasta Sława funkcjonują szalety publiczne, znajdujące się:
1) przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego, z obsługą, wyposażone w instalację wodociągową,
kanalizacyjną, elektryczną i ciepłą wodę. Stan techniczny bardzo dobry.
2) przy ul. H. Pobożnego, wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną,
ciepłą wodę

2.11 Sale wiejskie
Wykaz sal wiejskich – stan na 31.12.2018 r.

Lp.

Miejscowości, w których
usytuowane są budynki sal
wiejskich

Ilościowe składniki
mienia

Uwagi

1.

Bagno

1

-

2.

Droniki

1

Remont wnętrza dot. jednego z
pomieszczeń świetlicy wiejskiej

3.

Gola

1

Wykonanie elewacji zewnętrznej
wraz z malowaniem
Remont kapitalny wnętrza sali
wraz z wymianą ogrzewania,
wymiana pokrycia dachowego
nad częścią budynku

4.

Krążkowo

1

5.

Krzepielów

1

-

6.

Krzydłowiczki

1

-

7.

Kuźnica Głogowska

1

-

8.

Lipinki

1

Wymiana pokrycia dachowego,
wykonanie elewacji oraz
malowanie sufitu nad/w
pomieszczeniem kuchni

9.

Lubogoszcz

1

-

10.

Łupice

1

Remont kapitalny wnętrza wraz
z wymianą ogrzewania

11.

Nowe Strącze

1

-
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12.

Przybyszów

1

Remont pomieszczenia
kuchennego

13.

Radzyń

1

-

11.

Spokojna

1

-

12.

Stare Strącze

1

13.

Szreniawa

1

Remont wnętrza

14.

Tarnów Jezierny

1

Remont wnętrza

15.

Wróblów

1

-

RAZEM
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2.12 Fundusz sołecki
Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na
2018 r.

Lp.

nazwa

charakterystyka

1.

Budowa chodnika w Bagnie

Zakup materiałów i usług

Budowa chodnika w Ciosańcu
Zakup materiałów i usług

2.

3.

Ogrodzenie placu zabaw oraz remont
wnętrza jednego z pomieszczeń świetlicy
wiejskiej w Dronikach

4.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
i na placu zabaw w Goli

5.

Remont dachu nad częścią budynku
świetlicy wiejskiej, zakup wiaty
przystankowej - Sołectwo Krążkowo

Zakup materiałów i usług

Zakup materiałów

Zakup usług i wyrobów gotowych
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Zakup kostki brukowej – sołectwo
Krzepielów

Zakup materiału

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
w Krzydłowiczkach

Zakup wyposażenia

8.

Ogrodzenie oraz zakup wyposażenia na
plac zabaw – Sołectwo Kuźnica
Głogowska

Zakup wyposażenia i usług

9.

Budowa oświetlenia w Lubiatowie

Zakup usług

6.

7.

Zakup kostki brukowej - Sołectwo
10. Lubogoszcz

11.

12.

13.

Zakup towarów

Zakup wyposażenia na plac zabaw –
Sołectwo Łupice

Zakup wyposażenia

Zakup wyposażenia na plac zabaw –
Sołectwo Nowe Strącze

Zakup wyposażenia

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
w Przybyszowie

Zakup wyposażenia

Wykonanie balustrad drewnianych w
altanie na placu rekreacyjnym w Radzyniu

Zakup usług

Zakup agregatu prądotwórczego wraz z
osprzętem - Sołectwo Spokojna

Zakup wyrobów gotowych

16.

Projekt wraz z dokumentacją dot.
rozbudowy świetlicy wiejskiej – Sołectwo
Stare Strącze

Zakup usług

17.

Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w
Szreniawie

14.

15.

Zakup usług
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18.

19.

Zakup oraz montaż pieca C.O. do
budynku po szkole podstawowej w
Śmieszkowie – Sołectwo Śmieszkowo

Zakup wyrobów gotowych i usług

Remont świetlicy wiejskiej – sołectwo
Tarnów Jezierny

Zakup usług

Zakup kosiarki do trawy (kosiarka
traktorowa) – Sołectwo Wróblów

Zakup wyrobów gotowych

20.

2.13 Remizy OSP
Wykaz remiz OSP – stan na 31.12.2018 r.

Lp.

1

Miejscowości, w których
usytuowane są budynki remiz
OSP

Bagno

Ilościowe
składniki
mienia

Uwagi

1

----

2

Ciosaniec

1

Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń
socjalnych, świetlicy oraz kapitalny remont
komina

3

Krzepielów

1

----

4

Łupice

1

Termomodernizacja elewacji budynku remizy,
położenie płytek ceramicznych w świetlicy.

5

Przybyszów

1

----

6

Sława

1
----

7

Stare Strącze

1
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---Malowanie świetlicy
8

9

Śmieszkowo

Tarnów Jezierny

1

1

Wymiana drzwi wejściowych, uzupełnienie
ubytków w elewacji, malowanie budynku
remizy wewnątrz i na zewnątrz.

2.14 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o. o.
Ad. 1
Lp.

1.

2.
Ad. 2
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ilościowe składniki mienia
Komunalne ujęcia wody
- studnie głębinowe
- Stacje Uzdatniania Wody
- długość sieci wodociągowej
- długość sieci kanalizacyjnej
Oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną

Ogółem
0 szt.
12 szt.
5 szt.
119,80 km
53,54 km
1 szt.

Uwagi

Nazwa inwestycji zakończonej w 2018 r.
Cena netto [zł]
Uwagi
Ubijak wibracyjny Wacker BS 60-2
8 099,00
Urządzenie do zdalnego odczytu wodomierzy w systemie
15 684,94
Temetra (2 szt.)
Zestaw do dozowania podchlorynu sodu na SUW Stare Strącze
5 333,47
Program Norma STANDARD 2 do kosztorysowania z modułem
2 029,00
PDF
Program Finansowo - Księgowy (wersja Oracle)
18 000,00
Program Należności i Zobowiązania (wersja Oracle)
9 000,00
Program Majątek Trwały
10 000,00
Program Zarządzanie Obiegiem Informacji (wersja Oracle)
8 000,00
Program Administrator (wersja Oracle)
5 000,00
Serwer komputerowy oprogramowania księgowego
5 750,00
Urządzenie pomiarowe jakości ścieków
111 091,05
Grunt pod budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. H. Pobożnego
238 211,38
Układ do przetwarzania odpadów
51 743,07
Myjka ciśnieniowa Karcher HD9/20-4 M PLUS + Wąż DN8
6 530,79
10mb
Układ saturacji podczyszczalni ścieków Balcerzak Sp. z o.o.
34 000,00
Odcinki sieci wodociągowej
5 505,83
Odcinki sieci kanalizacyjnej
2 753,22
SUMA:
536 731,75
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w 2018 r. prowadził również inwestycje które nie
zostały zakończone są to m.in.:
a) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” w ramach której
w roku 2018 wykonano prace budowlane na kwotę 8 496 370,18 zł netto.
b) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług
dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9
powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego,
słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”
w ramach której wydano w 2018 r. 1 427 510,00 zł netto.
c) „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu
kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp.
z o.o." na realizację której w roku 2018 wydano 44 000,00 zł netto.
d) „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego z infrastrukturą w Sławie” w
ramach której w roku 2018 wydano 1 441 356,91 zł netto.

3 CZĘŚĆ OPISOWA
3.1 Zadania Gminy Sława
Gmina Sława realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz inne sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów. Działalność ta obejmuje określone ww. ustawą zadania
publiczne w zakresie:
➢ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w tym: bieżące utrzymanie i remonty substancji
budowlanej, oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne,
➢ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
➢ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz,
➢ pomocy społecznej,
➢ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
➢ zieleni gminnej i zadrzewień,
➢ cmentarzy gminnych.
W celu wykonywania założonych zadań na terenie Miasta i Gminy Sława zostały utworzone
następujące jednostki organizacyjne i osoby prawne Gminy Sława:
➢ Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
➢ Biblioteka Publiczna w Sławie
➢ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
➢ Szkoła Podstawowa w Sławie
➢ Szkoła Podstawowa w Ciosańcu
➢ Szkoła Podstawowa w Sławie
➢ Szkoła Podstawowa w Starym Strączu
➢ Szkoła Podstawowa w Krzepielowie
➢ Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie
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➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie
➢ Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
➢ Straż Miejska w Sławie

3.2 Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności
Określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa
majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób
prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Zgodnie z art. 44 ww. ustawy nabycie mienia następuje: na podstawie ustawy z dnia 10 maja
1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.).
Gmina Sława w 2018 r. nabyła nieodpłatnie z mocy prawa, prawo własności nieruchomości
Skarbu Państwa jako niezbędne do wykonywania zadań gminy, tj.
•
•

zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
zgodnie z art. 13 ust. 2-4 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 91
ze zm.)

Otrzymane nieruchomości (nieodpłatnie):
Stare Strącze - Jutrzenka
- działka nr ewid. 153/2 o pow. 0,2400 ha
(grunty orne – RIVb, RV, RVI) - Decyzja Wojewody Lubuskiego nr GN-I.7510.85.2017.JWit z dnia
18.04.2018 r.
Darowizna nieruchomości Skarbu Państwa–Starosty Wschowskiego w celu realizacji zadań
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie:
Sława ul. Odrodzonego Wojska Polskiego
- działka o nr ewid. 213/3 o pow. 0,0121 ha ZG1W/00014462/9 (nieruchomość zabudowana
budynkiem, który wraz z sąsiednimi zabudowaniami stanowi kompleks siedziby OSP Sława i znajduje
się wewnątrz ogrodzenia działki, stanowiącej plac manewrowy OSP).
Akt notarialny Rep. „A” nr 4369/2018 z dnia 22.05.2018 r.
W 2018 r. Gmina Sława nabyła z mocy prawa 0,2521 ha gruntów.

3.3 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym
w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2018, Nr 994 ze zm.) w dniu 05.02.2010 r. aktem notarialnym Rep. ”A” Nr 645/2010 Gmina Sława
(umowa ustanowienia użytkowania) oddała w bezpłatne użytkowanie i na czas nieokreślony
nieruchomości położone w obrębie miasta Sława oraz w obrębie wsi Ciosaniec, Krzepielów

40

i Śmieszkowo o łącznej powierzchni 16.3029 ha na rzecz jednostki organizacyjnej Sławskiego Centrum
Kultury i Wypoczynku w Sławie.
Ogólna wartość nieruchomości oddanych w użytkowanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały
Nr XLV/306/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2009 r. wyniosła: 7.245.168,29 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 września 2011 r. nr XIII/95/2011 Zakład
budżetowy działający pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie uległ przekształceniu
w spółkę prawa handlowego – Spółkę z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Sława celem
prowadzenia działalności gospodarczej, nakierowanej w szczególności na świadczenie usług użyteczności
publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawę prawną tego przekształcenia stanowi art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy
o gospodarce komunalnej z dnia 20.12.1996r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.).

Aktem notarialnym Rep. „A” Nr 8556/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r. Burmistrz Sławy zawiązał gminną
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława
Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie.

Gmina Sława posiada w spółce 100% udziałów na ogólną wartość 38.080.000,00 zł.

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Sławy nr 0050.214.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
przeprowadzona została inwentaryzacja zdawczo – odbiorcza składników majątkowych drogą spisu
z natury, dotyczących świetlic wiejskich położonych w miejscowości: Lubogoszcz, Lipinki i Krzepielów.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych przekazane zostały
do zasobu gminnego od Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie budynki świetlic wiejskich
w następujących miejscowościach:

•

Krzepielów – budynek z wyposażeniem o nr ewid. 393 o pow. zabudowy 288 m 2
(wraz z przynależnym do budynku przedsionkiem oraz kotłownią, toaletą); działka gruntowa
o nr ewid.574 o pow. 0,0500 ha,

•

Lubogoszcz – budynek z wyposażeniem o nr ewid. 384 o pow. zabudowy 68 m 2 ; działka
gruntowa o nr ewid. 133/6 o pow. 0,2200 ha,

•

Lipinki - budynek z wyposażeniem o nr ewid. 572 o pow. zabudowy 344 m2 ; działka gruntowa
o nr ewid. 346 o pow. 0,0362 ha.
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Zobowiązania Gminy Sława:
1) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22 lutego 2012 r. na kwotę
11.650.000,00 zł
- stan zobowiązań powyższych obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 10.900.000,00 zł,
2) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 06 maja 2015 r. na kwotę
1.000.000,00 zł
- stan zobowiązań powyższych obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi
1.000.000,00 zł,
3) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 28 października 2016 r. na
kwotę 9.000.000,00 zł
- stan zobowiązań powyższych obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi
9.000.000,00 zł
- prognozowane odsetki do końca wykupu obligacji wynoszą 4.278.527,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 20.900.000,00 zł oraz
4.278.527,00 zł z tytułu prognozowanych odsetek.

4) Umowa pożyczki nr 2017/NZ-ur/152/P zawarta w dniu 1 grudnia 2017 r. z WFOŚiGW
w Zielonej Górze (aneks z dnia 30 maja 2018 r.) na kwotę 694.818,92 zł
- stan zobowiązań zaciągniętej pożyczki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi
617.718,92 zł
- prognozowane odsetki do końca spłaty pożyczki wynoszą 65.400,00 zł.

Poręczenia Gminy Sława:
1) Gmina Sława udzieliła poręczenia na kredyt inwestycyjny przeznaczony na „Budowę czterech
zespołów podwójnych pawilonów handlowych wraz z zadaszonymi pergolami na terenie
SCKiW” zgodnie z umową zawartą w dniu 10 maja 2011 r. pomiędzy Gminą Sława
a Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie na kwotę 450.000,00 zł wraz
z należnymi odsetkami na dzień podpisania umowy w wysokości 262.546,84 zł. Poręczenie
zostało udzielone na okres od 10 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2026 r.
- stan zobowiązań powyższego poręczenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 240.000,00 zł,
- prognozowane odsetki do końca spłaty poręczenia wynoszą 45.908,91 zł.
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2) Gmina Sława udzieliła poręczenia na kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie
„Budowa domków bliźniaczych na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
w Sławie” zgodnie z umową zawarta w dniu 19 grudnia 2017 r. na kwotę 950.000,00 zł wraz
z należnymi odsetkami.
- stan zobowiązań powyższego poręczenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 950.000,00 zł,
- prognozowane odsetki do końca spłaty poręczenia wynoszą 278.779,44 zł.
SCKiW w Sławie spłaca zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami.

3) Gmina Sława udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez ZWiK Sława Sp. z o.o.
w NFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie aglomeracji Sława”, zgodnie z umową zawartą w dniu 8 lutego 2018 r. na kwotę
37.184.830,00 zł wraz z należytymi odsetkami.
- stan zobowiązań powyższego poręczenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 37.184.830,00
zł,
- prognozowane odsetki do końca spłaty poręczenia wynoszą 12.101.190,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 50.800.708,35 zł wraz
z odsetkami. Gmina Sława w 2018 roku nie poniosła żadnych wydatków z tytułu poręczeń.

Na terenie Gminy Sława dotychczas nie były prowadzone procesy komercjalizacji
i prywatyzacji podmiotów gospodarczych (zakładów budżetowych, spółek komunalnych,
przedsiębiorstw komunalnych) będących własnością lub współwłasnością gminy.
Gmina Sława w zasobach mienia komunalnego nie posiada mienia przejętego po likwidacji lub
upadłości przedsiębiorstw komunalnych, spółek komunalnych, zakładów budżetowych.

W 2018 r. nieruchomości gruntowe będące w zasobie gminnym zostały obciążone ograniczonymi
prawami rzeczowymi.

•

Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” Nr 9176/2018 z dnia 25.09.2018 r. Gmina Sława
ustanowiła na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KAJA
KOMPUTER Krzysztof Jasek z siedzibą we Wschowie, ul. Pocztowa 11a, 67-400 Wschowa
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej służebność przesyłu
odpłatnie i na czas nieokreślony, polegający na:
➢ na prawie korzystania z części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 621/2 (Park Miejski)
ZG1W/00024729/2 oraz nr ewid. 624 ZG1W/00020622/4 położonych w Sławie przy
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w pasie gruntu o szerokości 0,25 m i długości 245 m, o
łącznej powierzchni 61,25 m2, poprzez posadowienie i eksploatację światłowodowego
przyłącza telekomunikacyjnego według załącznika nr 1 – mapa do celów projektowych,
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a następnie prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji, konserwacji,
modernizacji, napraw i remontów przyłącza;
➢ prawie posiadania pod powierzchnią gruntu przyłącza telekomunikacyjnego, oznaczonego
na mapie załączonej do protokołu uzgodnień,
➢ dostępie przedsiębiorcy Krzysztofa Jasek - prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek z siedzibą we Wschowie, oraz wykonawców wraz
ze sprzętem technicznym do urządzeń przesyłowych, w celu przeprowadzenia inspekcji ich
stanu, usunięcia usterek i awarii, a także konserwacji, modernizacji
i remontów,
➢ prawie przechodu i przejazdu przez Nieruchomość wraz z niezbędnym sprzętem, celem
dostępu do urządzeń.
•

Aktem notarialnym Rep. „A” Nr 8131/2018 z dnia 29.08.2018 r. Gmina Sława ustanowiła na czas
nieokreślony i nieodpłatnie służebność gruntową, polegająca na prawie przechodu
i przejazdu poprzez działki gruntu nr: 449/1 ZG1W/00019989/4 oraz 448/1 ZG1W/00023607/4
położone w Sławie przy ul. Henryka Pobożnego oraz przeprowadzenia przewodów, instalacji,
mediów na rzecz każdoczesnego właściciela /użytkownika działki gruntu o nr ewid. 448/2.

3.4 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, jakie zaszły w okresie od dnia
złożenia poprzedniej informacji.
Gospodarując mieniem komunalnym w drodze publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego sprzedano:
- 19 nieruchomości na łączną kwotę: 899.860,00 zł brutto.
W drodze bezprzetargowej dla polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
sprzedano:
- 2 działki na łączną kwotę: 3.648,00 zł brutto.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Sława:
➢ zbyła grunty o powierzchni: 2,0149 ha z tytułu sprzedaży,
➢ nabyła nieodpłatnie z mocy prawa, prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa jako
niezbędne do wykonywania zadań gminy o powierzchni: 0,2521 ha
➢ nabyła odpłatnie grunty do zasobu gminnego: 1,6687 ha

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów na własność następujące nieruchomości:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

działka ewid. nr 433
działka ewid. nr 165/20
działka ewid. nr 370
działka ewid. nr 195/23
działka ewid. nr 293/2
działka ewid. nr 195/19

o pow. 0,1668 ha – Sława
o pow. 0,0885 ha – Ciosaniec
o pow. 0,1238 ha - Lipinki
o pow. 0,0034 ha – Sława
o pow. 0,0362 ha – Sława
o pow. 0,0034 ha – Sława
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➢
➢
➢
➢

działka ewid. nr 195/12
działka ewid. nr 195/11
działka ewid. nr 195/14
działka ewid. nr 195/13

o pow. 0,0035 ha – Sława
o pow. 0,0034 ha – Sława
o pow. 0,0034 ha – Sława
o pow. 0,0034 ha – Sława

Ogółem przekształcono prawo użytkowania gruntów na własność w ilości : 0,4358 ha (w roku 2017 0,3846 ha).

Odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminnego:
➢

Gmina Sława w związku z planowaną realizacją zadań własnych gminy, tj. zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty obejmujące sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych nabyła odpłatnie do zasobu gminnego od osób fizycznych
następujące nieruchomości gruntowe:
- działka nr ewid. 317/7 o pow. 0,6459 ha - Krążkowo
- Akt notarialny Rep. „A” Nr 9721/2018 z dnia 15.10.2018 r.
- działka nr ewid. 317/8 o pow. 0,3000 ha - Krążkowo
- Akt notarialny Rep. „A” Nr 9721/2018 z dnia 15.10.2018 r.

➢

Gmina Sława w związku z planowaną realizacją zadań własnych gminy, tj. zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty obejmujące sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego nabyła
odpłatnie do zasobu gminnego od osób fizycznych następujące nieruchomości gruntowe:
- działka nr ewid. 328/5 o pow. 0,7023 ha - Ciosaniec
- Akt notarialny Rep. „A” Nr 5647/2018 z dnia 28.06.2018 r.

➢

Gmina Sława w celu zachowania istniejącego fragmentu chodnika dla pieszych przy
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego nabyła odpłatnie do zasobu gminnego od osoby fizycznej
następujące nieruchomości gruntowe:
- działka nr ewid. 621/72 o pow. 0,0058 ha – Sława
- działka nr ewid. 622/2 o pow. 0,0147 ha – Sława
- Akt notarialny Rep. „A” Nr 2608/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Ogółem odpłatnie przejęto do zasobu gminnego: 1,6687 ha gruntów.

Decyzje administracyjne wydane z urzędu – podział gruntów gminnych:
•

decyzją nr ROŚ.6831.1.2018 z dnia 27.02.2018 r. (ostateczną w dniu 27.02.2018 r.) Burmistrz
Sławy działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej
nr ewid. 336/8 o pow. 0,0386 ha, położonej w obrębie wsi Ciosaniec. W wyniku podziału
powstały dwie nowe działki nr: 336/10 o pow. 0,0252 ha i 336/11 o pow. 0,0134 ha.
Na podstawie sporządzonego przez geodetę uprawnionego wykazu zmian danych
ewidencyjnych nastąpił ubytek powierzchni po podziale. Działka nr 336/8 przed podziałem
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posiadała powierzchnię 0,0390 ha, a po podziale dotychczasowa powierzchnia działki
zmniejszyła się na skutek nowego pomiaru o 0,0004 ha.
•

decyzją nr ROŚ.6831.8.2018 z dnia 06.04.2018 r. (ostateczną w dniu 06.04.2018 r.) Burmistrz
Sławy działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej
nr ewid. 767/1 o pow. 1,3000 ha, położonej w obrębie wsi Łupice. W wyniku podziału powstały
trzy nowe działki nr: 767/3 o pow. 0,1593 ha, 767/4 o pow. 0,1590 ha i 767/5 o pow. 0,9817ha.
Brak przybytku i ubytku po podziale.

•

decyzją nr ROŚ.6831.41.2018 z dnia 14.11.2018 r. (ostateczną w dniu 14.11.2018 r.) Burmistrz
Sławy działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr
ewid. 448/4 o pow. 0,4724 ha, położonej w obrębie miasta Sława przy
ul. Henryka Pobożnego. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki nr: 448/5 o pow.
0,4690 ha i 448/6 o pow. 0,0034 ha. Brak przybytku i ubytku po podziale.

Zamiany danych w ewidencji gruntów
Starosta Wschowski decyzją znak: GK.6810.104.2018 z dnia 18.06.2018 r. (ostateczna w dniu
14.07.2018 r.) w sprawie zmian danych ewidencyjnych gruntów na podstawie art. 24 ust. 2a pkt 1lit. d
uraz ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 2101 z późń. zm.) oraz §44 ust. 2 i §45 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 1034 z późń. zm.) dokonał aktualizacji operatu ewidencyjnego gruntów i budynków,
polegającej na wyeliminowaniu błędnych danych poprzez:
• wyodrębnienie z działki stanowiącej własność Gminy Sława, położonej w obrębie wsi
Szreniawa, oznaczonej nr ewid. 184, dwóch odrębnych działek o nr 189 o pow. 0,4200 ha oraz
o nr 190 o pow. 0,2500 ha. Organ stwierdził błąd w oznaczeniu nieruchomości 184,
tj. przebiegająca wewnątrz działki 184 nieruchomość oznaczona nr ewid. 3280/1 podzieliła
działkę 184 na dwa odrębnie wydzielone obszary, nie nadając im odrębnych numerów działek
ewidencyjnych. Zgodnie z §9 pkt 1 rozporządzenia, działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar
gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym,
wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Działka o nr 184 o pow. 0,6700 ha nie
spełniała kryteriów działki ewidencyjnej w rozumieniu rozporządzenia. W celu doprowadzenia
do zgodności stanu należało wyodrębnić dwie nowe działki.
• Zmianę oznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego oznaczonej
aktualnie na mapie ewidencyjnej jako działka nr 184/1 położonej w obrębie Szreniawa. W celu
doprowadzenia do zgodności obecnego stanu, zmieniono na mapie niewłaściwe oznaczenie
numeru 184/1 na numer 134/1.

3.5 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
W okresie sprawozdawczym Gmina Sława uzyskała dochody z tytułu:
➢ najem i dzierżawa składników majątkowych – 521.289,62 zł ( w roku 2017 - 333.673,39 zł)
➢ odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów –
1.337.133,41 zł ( w roku 2017 - 757.660,34 zł)
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➢ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 2.054,40 zł (w roku 2017 - 1.454,40 zł)
➢ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 111.615,89 zł (w roku 2017 78.530,52 zł).
➢ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.660,00 zł (w roku
2017 - 20.625,00 zł)
➢ opłat adiacenckich – 8.165,54 zł (w roku 2017 - 1.106,00 zł)

3.6 Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki
samorządu terytorialnego.

• Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716
ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. powyższe prawo przekształciło się w prawo własności tych gruntów.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe rozumie się:
•
•
•

budynki mieszkalne jednorodzinne;
budynki mieszkalne wielorodzinne (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
budynki, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi
obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe
i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Roczna opłata przekształceniowa
odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie
31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r.
Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.
Całą opłatę można też wpłacić jednorazowo.
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność
jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym
właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom
mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały rady miejskiej.
Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu jest
złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia
opłaty jednorazowej oraz brak zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec
Gminy Sława związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.
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Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości do spółki:
•

Burmistrz Sławy aktem notarialnym Rep. „A” Nr 8122/2018 w dniu 29.08.2018 r. wniósł do
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. wkład niepieniężny (aport) w postaci
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sława oznaczoną nr działek: 448/2 o powierzchni
0,3327 ha, położoną w Sławie przy ulicy Henryka Pobożnego, dla której w Sądzie Rejonowym we
Wschowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer
ZG1W/00023607/4 w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę 293.000,00 zł,
skutkującym objęciem przez Gminę Sława nowych udziałów w spółce w liczbie 293 o wartości
nominalnej 1.000,00 zł. Ponadto aktem notarialnym Rep. „A” Nr 8131/2018 z dnia 29.08.2018
r. ustanowiona została na czas nieokreślony i nieodpłatnie służebność gruntowa polegająca na
prawie przechodu i przejazdu poprzez działki gruntu nr: 449/1 KW ZG1W/00019989/4 oraz
448/1 KW ZG1W/00023607/4 oraz przeprowadzenia przewodów, instalacji, mediów na rzecz
każdoczesnego właściciela /użytkownika działki gruntu o nr ewid. 448/2.

Umowy użyczenia nieruchomości:
• Umową użyczenia zawartą w dniu 16.11.2018 r. Gmina Sława oddała w użyczenie Spółce
Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sławie ul. Długa 1, 67-410 Sława do nieodpłatnego
używania na czas określony tj. do dnia 16.02.2019 r. nieruchomości oznaczonej nr ewid. 317/7 o pow.
0,6459 ha KW ZG1W/00022904/9 i 317/8 o pow. 0,3000 ha KW ZG1W/00010160/4, położonych
w obrębie wsi Krążkowo w ceku realizacji zadania pt.: „Rozwiązanie gospodarki sanitarno-ściekowej na
obszarze aglomeracji Sława: budowa oczyszczalni ścieków w Krążkowie”.
• Umową użyczenia zawartą w dniu 17.12.2018 r. Gmina Sława oddała w użyczenie Spółce
Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sławie ul. Długa 1, 67-410 Sława do nieodpłatnego
używania na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr ewid. 186 o pow. 0,5115m2 , położonej w
obrębie wsi Kuźnica Głogowska KW ZG1W/00024863/3 wyłącznie z przeznaczeniem budowlanym w
ramach inwestycji pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława
etap I – Zlewnia oczyszczalni Krążkowo” – zadanie VIII.22 pt. Ujęcie i stacja uzdatniania wody oraz sieć
wodociągowa w miejscowości Kuźnica Głogowska. Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony w
dniu 27.12.2018 r. Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony w dniu 27.12.2018r.

Środowisko
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Sławie na lata 2015-2020 podjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sławie
nr XVII/77/15 z dnia 26 listopada 2015 r. stanowi strategiczny dokument mający na celu wskazanie
możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Określa kierunki działania
na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmian postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii.
Realizacja zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej w 2018 roku w poszczególnych aspektach:
I.

Termomodernizacja:
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego
16 oraz budynek byłej Szkoły Podstawowej w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 6, całkowity
koszt 2 700 655,73 zł, dofinansowanie 2 006 534,77zł z RPO Lubuskie 2020
- sala wiejska w Krążkowie, koszt własny- 446 830,80 zł
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II.

III.

IV.

V.

- sala wiejska w Łupicach, koszt własny- 369 664,46 zł
Odnawialne źródła energii:
- kolektory słoneczne na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sławie, ul.
Odrodzonego Wojska Polskiego 16,
- pompa ciepła w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sławie, ul. Odrodzonego
Wojska Polskiego 16
Oświetlenie uliczne:
- Radzyń, osiedle nad Stawami, koszt własny- 90 483,09 zł
- Sława, ul. Przemysłowa, koszt własny-97 016,25 zł
- Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego, koszt własny- 55 620,60 zł
- Stare Strącze, Lubogoszcz, koszt własny- 61 500,00 zł
- Lubiatów, koszt własny- 18 081,00 zł
Wymiana źródeł ciepła:
- wymiana kotła w Przedszkolu w Łupicach, koszt własny- 9 050,00 zł
- wymiana kotła w budynku gminnym w Śmieszkowie, koszt własny- 11 100,00 zł
-wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Krzepielowie, koszt własny- 17 000,00 zł
- wymiana kotłów w lokalach/budynkach mieszkalnych na terenie gminy Sława na
podstawie uchwały nr XLVI/284/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. , 11
szt. na kwotę 33 000,00 zł
Edukacja ekologiczna:
- konkurs ekologiczny dla dzieci w wieku szkolnym „Przyroda i Ekologia w Gminie Sława” –
„Nie wszystko może iść z dymem!- Niska emisja”
- Spektakl ekologiczny dla dzieci w wieku szkolnym „Zabawki w opałach” wykonany przez
Krakowskie Biuro Promocji Kultury
- informowanie mieszkańców gminy o jakości powietrza za pośrednictwem platformy
internetowej https://airly.eu/map/pl/, koszt własny- 3 690 zł

Przystąpienie do Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sława na lata 2015-2020 z
perspektywą do 2023 roku.

Program ochrony środowiska
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) organy wykonawcze gmin, w celu realizacji polityki ekologicznej
państwa, sporządzają gminne programy ochrony środowiska. Programy te określają w szczególności:
•
•
•

cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne,
rodzaj przedsięwzięć ekologicznych.
Program ochrony środowiska jest podstawą działań Burmistrza w kierunku stworzenia
warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, w tym realizacji wybranych programów
branżowych. Zdefiniowane w sprawozdaniu cele i kierunki działania zgodne są z aktualnie
obowiązującymi
przepisami
odnoszącymi
się
do
ochrony
środowiska
i są zgodne z celami i kierunkami działań określonymi w polityce ekologicznej państwa oraz Programie
Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego. Działania Gminy Sława stale zmierzają w kierunku
poprawy
stanu
środowiska,
racjonalnego
gospodarowania
zasobami,
w tym ograniczenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i emisji zanieczyszczeń.
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Obowiązujący Program ochrony środowiska dla gminy Sława na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024 został przyjęty Uchwałą Nr XL/236/17 Rady Miejskiej w Sławie
z 31 sierpnia 2017 r.

1. Ochrona zasobów przyrodniczych:
W roku 2018 podjęto następujące uchwały w sprawie form ochrony przyrody:
1) Użytek ekologiczny „Myszkowskie Bagno” powołany Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody
Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2004 r. Nr 3, poz. 68)\, zmienionym Uchwałą Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie użytku ekologicznego „Myszkowskie Bagno” (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2018 r., poz. 3085). Powierzchnia użytku 5,3157 ha
2) Pomniki przyrody. Uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w
sprawie ustanowienia pomników przyrody powołano 3 nowe pomniki przyrody:
− Dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Dąb Kacper”
− Dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Dąb Leon”
− Dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Dąb Igor”
Zadrzewienia:
W roku 2018 r. usunięto z terenu miasta i gminy łącznie 296 szt. drzew, nasadzono 80 szt. krzewów.
Usuwano drzew suche, stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, mienia, ruchu drogowego.

2. Ochrona powierzchni ziemi:
„Dzikie” składowiska odpadów
Na terenie gminy Sława znajdują się rozpoznane trzy dzikie składowiska odpadów.
Na terenie składowiska w Ciosańcu wykonano nasadzenia drzew z gatunku sosna, brzoza i lipa.

Ochrona kopalin
Na terenie gminy Sława funkcjonują dwie kopalnie kruszywa naturalnego:
1) Żwirownia „Krzepielów” zlokalizowana na działce nr ew. 135 w obrębie Krzepielów
o pow. 1,9434 ha i zasobności szacowanej na 122,98 tyś ton.
2) Żwirownia „Sława” zlokalizowana na działce nr ew. 234/7 i 235/2 w obrębie Sława
o pow. 2,1253 ha i zasobności szacowanej na 187490 ton.
Na terenie gminy Sława znajdują się również udokumentowane złoża:
1) „Śmieszkowo I” znajdujące się na działce nr ew. 11/1 i 11/2 w obrębie Śmieszkowo
o pow. 1,7 ha z zasobami ustalonymi na 440,29 tyś. ton
2) „Śmieszkowo II” znajdujące się na działce nr ew. 82 w obrębie Śmieszkowo o pow. 4,23 ha

3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.
24 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa o wartości 93 421 702,92 zł brutto. W ramach umowy
Konsorcjum „Piec-Bud” rozpocznie realizację I etapu inwestycji w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”. W ciągu najbliższych 3 lat wybudowane
zostaną m.in. stacja uzdatniania wody w Kuźnicy Głogowskiej, oczyszczalnia ścieków w Krążkowie oraz
sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Krążkowie, Lipinkach, Radzyniu, Kuźnicy Głogowskiej, Myszyńcu,
Głuchowie, Tarnowie Jeziernym i Tarnówku. W 2018 roku wybudowano:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

710 mb sieci wodociągowej dla Tarnówka,
2.956 mb sieci wodociągowej dla Myszyńca z siecią wodociągową Myszyniec – Kuźnica
Głogowska,
1.976 mb sieci wodociągowej dla Tarnowa Jeziernego,
4.737 mb sieci wodociągowej dla Radzynia z rurociągiem tranzytowym Radzyń-Kuźnica
Głogowska,
714 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnówek oraz rurociągu tłocznego Tarnówek – Kuźnica
Głogowska,
1.423 mb kanalizacji dla Kuźnicy Głogowskiej oraz rurociągu tłocznego Kuźnica Głogowska –
Radzyń,
1.926 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Myszyniec oraz rurociągu tłocznego Myszyniec –
Kuźnica Głogowska,
1.897 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Tranów Jezierny oraz rurociągu tłocznego Tarnów
Jezierny – Głuchów,
6.200 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Radzyń oraz rurociągu tłocznego Radzyń-Lipinki,
4.168 mb kanalizacji sanitarnej dla wsi Lipinki oraz rurociągu tłocznego Lipinki – Krążkowo,
3.317 mb kanalizacji sanitarnej dla Krążkowa.

Prace melioracyjne
W roku 2018:
1) Udział w kosztach odbudowy i konserwacji rowów – 16.576,25 zł
2) Składki na spółki wodne – 259,20 zł
3) Zakup rur przepustowych do Śmieszkowa oraz Wróblowa - 2.616,00 zł,
4) Konserwacja rowu przy ul. Mickiewicza - 2.571,25 zł,
5) Udrożnienie rowów i kolektora w Cegłówku - 6.278,00 zł
Razem wydatki w 2018 r. – 28.300,70 zł
Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie w roku 2018 wykonywała konserwację oraz
odbudowę rowów na łącznej długości 28,81 km z a kwotę 245.758,00 zł

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i poprawa klimatu akustycznego.
Gmina Sława Uchwałą Nr XLVI/284/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na
zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie gminy Sława na
rok 2018 przeznaczyła 50.000,00 zł na wymianę starych źródeł ciepła. Umowy zakończone udzieleniem
dotacji na wyminę starego źródła ciepła, na nowe źródła ciepła klasy V uzyskało 12 beneficjentów.
Kwota dotacji wynosiła 50% kosztów, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł.
W 2017 r. w Sławie zainstalowano 5 sensorów jakości powietrza mierzących. Znajdują się one
na budynku SCKiW przy ul. Głogowskiej, Wiejskiej, H. Pobożnego, Ogrodowej
i SCKiW przy ul. Odr. Wojska Polskiego. Sensory w czasie rzeczywistym mierzą
5 parametrów jakości powietrza: temperaturę, wilgotność, ciśnienie, PM10, PM2,5.

5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi i hałasem.
Pola elektromagnetyczne
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska jest podstawowym aktem
prawnym normującym zagadnienia związane z ochroną przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie
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z treścią zapisów ustawy, ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu
poziomów pól elektromagnetycznych na poziomie nie przekraczającym dopuszczalnego, a w
przypadku ich przekroczenia - na obniżeniu wartości tych pól przynajmniej do wartości dopuszczalnych.
Na terenie gminy Sława stacje bazowe telefoni komórkowej znajdują się w Sławie (2 szt.), Lubogoszczy
(2 szt.), Lubiatowie (1 szt.), Lipinkach (1 szt.) i Krzepielowie (1 szt.).
Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
zlokalizowano projekty farm wiatrowych: jedna w obrębie miejscowości Krzepielów, druga
w obrębie miejscowości Przybyszów, Stare Strącze i Lipinki. Projektowane przedsięwzięcia mogą
oddziaływać na zmianę natężenia pól elektromagnetycznych w obrębie ww. miejscowości
Hałas
Głównym źródłem uciążliwości hałasowej w gminie Sława są: ruch komunikacyjny oraz obiekty
prowadzące działalność gospodarczą (hałas przemysłowy). Hałas komunikacyjny zwiększa się w okresie
letnim - wzmożony ruch rekreacyjny na pobliskie jeziora i ośrodki wypoczynkowe. Większość
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy powoduje emisję hałasu
uciążliwą tylko dla najbliższego otoczenia.
Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego następuje poprzez realizację inwestycji drogowych przebudowy dróg realizowane przez wszystkich zarządców.

6. Gospodarka odpadami.
Odpady komunalne
Wspólną wolą trzynastu gmin, w tym gminy Sława powołano Związek Międzygminny „EkoPrzyszłość”, który przejął obowiązki gminy w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach. Zgodnie ze statutem Związku opłaty za odbiór odpadów
w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych naliczane są od osoby, natomiast od domków
letniskowych, przedsiębiorstw od pojemności zadeklarowanego pojemnika. Odpady segregowane są u
źródła na poszczególne frakcje tj. odpady zmieszane, odpady plastiku, szkła, papieru i bioodpady. W
roku 2018 r. zebrano następujące ilości odpadów. Które ukazano w poniższej tabeli:

Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w roku 2018
Kod odpadu

Nazwa odpadu

Mg

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

3 655,46

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

286,72

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

9,3

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

413,32

15 01 07

Opakowania ze szkła

285,36

20 03 07

Odpady wielogabarytowe

177,22

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
200121, 200123, 200135

9,14
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20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione200121,
200123 zwierające niebezpieczne składniki

2,30

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 170901, 170902, 170903

30,62

17 01 02

Gruz ceglany

54,44

16 01 03

Zużyte odpady

0,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 200131

0,22

RAZEM

4 924,10

Ilość zebranych odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2018
20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

8,52

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,46

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

16,46

15 01 07

Opakowania ze szkła

14,24

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 170901, 170902, 170903

20,14

17 01 02

Gruz ceglany

15,00

20 03 07

Odpady wielogabarytowe

77,92

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
200121, 200123, 200135

0,00

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione200121,
200123 zwierające niebezpieczne składniki

1,10

16 01 03

Zużyte opony

0,00
RAZEM

153,84

Odpady azbestowe.
Uchwałą Nr XIV/103/11 Rada Miejska w Sławie dnia 27 października 2011 r. przyjęła „Program
usuwania azbestu dla gminy Sława na lata 2011-2032”. Na terenie gminy zinwentaryzowano blisko
1406 Mg wyrobów azbestowych, z czego około 1340 Mg znajduje się na obiektach należących do osób
fizycznych. Zgodnie z programem usuwania azbest Gmina Sława ponosi koszty transportu i
unieszkodliwiania odpadów azbestowych. W roku 2018 unieszkodliwiono 44,46 Mg odpadów
azbestowych.

53

Oświata i edukacja
Efekty działań prowadzonych w 2018r. - OŚWIATA I EDUKACJA

I.

Szkoły i przedszkola, których organem prowadzącym jest GMINA SŁAWA

Lp.

Nazwa placówki

1.

Przedszkole im. Czesława
Janczarskiego w Sławie
Szkoła Podstawowa w Ciosańcu z
Filią w Łupicach
Zespół Wychowania
Przedszkolnego w Ciosańcu
Zespół Wychowania
Przedszkolnego w Łupicach

2.

3.

4.
5.
6.

II.

Ilość
uczniów/
przedszkola
ków
171

Ilość
Ilość
zatrudnionych zatrudnionych
nauczycieli
pracowników
niepedagogicznych
19
16

249

32

8

20

5

19
22

Szkoła Podstawowa w
Krzepielowie
Zespół Wychowania
Przedszkolnego w Krzepielowie

121

Szkoła Podstawowa w Sławie
Szkoła Podstawowa w Starym
Strączu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sławie

727
133

73
21

16
5

187

27

11

25

Nakłady na placówki oświatowe w roku 2018

Budżet na oświatę i wychowanie wyniósł 27.029.388,41 zł w tym:
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. - 12.931.091 zł,
- Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 23.290 zł,
- Dotacja na przedszkola - 364.420 zł,
- Dotacje na inne formy wychowania przedszkolnego - 83.570 zł,
- Dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach - 1.370 zł,
- Wydatki inwestycyjne na kwotę - 5.288.091,81 zł.
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III.

Inwestycje, remonty, doposażenie placówek w 2018 roku

Lp.
1.

Nazwa placówki
Przedszkole im.
Czesława
Janczarskiego w
Sławie

2.

Szkoła Podstawowa w
Ciosańcu z Filią w
Łupicach
Zespół Wychowania
Przedszkolnego w
Ciosańcu
Zespół Wychowania
Przedszkolnego w
Łupicach

3.

Szkoła Podstawowa w
Krzepielowie
Zespół Wychowania
Przedszkolnego w
Krzepielowie

4.

Szkoła Podstawowa w
Sławie

Inwestycje

Remonty, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
Położenie kostki na chodniku przed wejściem do
przedszkola;
montaż nowego ogrodzenia przy ul. Sportowej
remont schodów wejściowych do przedszkola –
wykonanie konstrukcji schodów, położenie kostki;
naprawa podłogi na korytarzu przedszkola,
położenie paneli;
malowanie trzech sal przedszkolnych, toalet,
magazynu żywności;
zakup sprzętów do kuchni - pieca, kuchni
elektrycznej, obieraczki do ziemniaków, zmywarkowyparzarki, zmywarki;
zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera i
kasy fiskalnej;
zakup dywanów do dwóch grup przedszkolnych;
zakup krzesełek dla dzieci i zakup odkurzaczy.
Sala sportowa w
Generalny remont pomieszczeń przedszkola w
Ciosańcu
Łupicach;
Plac zabaw w
Wymiana posadzki na holu i korytarzu szkoły,
szkole filialnej w
remont korytarza, wymiana drzwi do wszystkich
Łupicach –
klasopracowni;
współfinansowany Remont elewacji na kotłowni oraz odmalowanie
przez Radę
wnętrza;
Rodziców
montaż 6 – kamer do monitoringu wizyjnego na
Montaż nowego
zewnątrz sali sportowej;
komina
zakup sprzętu muzyczno- nagłaśniającego, 3
zewnętrznego w
laptopów, 2 rzutników multimedialnych oraz
budynku
dwóch monitorów interaktywnych w ramach
przedszkola w
programu „Aktywna Tablica”;
Łupicach
zakup trzech robotów do zajęć z programowania;
zakup ścianek demonstracyjnych oraz szafek
metalowych dla uczniów;
zakup wykładziny na całą powierzchnie Sali
sportowej;
doposażenie sali w sprzęt sportowy na kwotę
40tys.;
zakup kasy fiskalnej;
zakup nowego pieca c.o. na ekogroszek
Zadaszone boisko Doposażenie szkoły w sprzęt sportowy – 50 tys.
sportowe
złotych.
Rozbudowa szkoły
( nowe sale
lekcyjne, zaplecze
sanitarne)
Otwarcie
Kompleksowe wyposażenie szatni szkolnej w
pracowni
budynku przy ul. Odr. WP;
językowej
wymiana 9 skrzynek bezpiecznikowych w budynku
przy ul. Odr. WP;
wymiana wykładzin w 4 klasach;
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zakupiono 5 laptopów;
zakupiono wyposażenie do gabinetu higienistki
5.

Szkoła Podstawowa w
Starym Strączu

Wybudowano
pole szachowe, na
którym uczniowie
grają w szachy na
zewnątrz podczas
zajęć oraz na
przerwach i po
lekcjach

Położono nową kostkę na placu apelowym;
wstawiono nowe wyposażenie na placu zabaw;
wymieniono aluminiową instalację elektryczną w
dwóch klasopracowniach, klasy zostały
pomalowane;
zakupiono monitor i dwie tablice multimedialne
dzięki czemu w każdej z ośmiu klas lekcyjnych
nauczyciele mogą korzystać z multimedialnych
pomocy;
za kwotę 72.305 zł zakupiono pomoce naukowe do
gabinetów: geograficznego, biologicznego i
chemicznego;
wymieniono poszycie na zadaszonym boisku
sportowym.

6.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Sławie

Oddano do
użytkowania
nową pracownię
logistyczną
wyposażoną w 21komputerów w
ramach projektu
unijnego
„Doskonalenie
kształcenia
zawodowego”
Realizacja
pracowni
gastronomicznej z
projektu unijnego
„Doskonalenie
kształcenia
zawodowego”

Remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego
(wymiana siatki ogrodzeniowej);
malowanie trzech sal lekcyjnych oraz korytarza parter budynku głównego;
montaż żaluzji okiennych w siedmiu salach
lekcyjnych;
zakup 60- stolików na wyposażenie sali
gimnastycznej;
zamontowanie windy towarowej „ Pałacyk
Myśliwski”;
malowanie gabinetu sekretarza oraz dyrektora
szkoły-montaż żaluzji okiennych;
wymiana 11 komputerów w klasach lekcyjnych, co
umożliwia sprawniejszą obsługę dziennika
elektronicznego;
zakupiono ( uzupełniono) wyposażenie siłowni na
sali gimnastycznej;
zamontowano 6 – kamer do monitoringu
wizyjnego w budynku głównym;
wymieniono częściowo oświetlenie na terenie
szkoły.

IV.

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów uzdolnionych i
o specjalnych potrzebach edukacyjnych; programy, projekty oraz osiągnięcia
uczniów
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Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

1

3

2. Nauczanie indywidualne

1

1

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

5

5

4. Zajęcia rewalidacyjne

6

6

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Kółko przyrodnicze

1

25

2. Kółko muzyczne-plastyczne

1

25

3. Zajęcia sportowe

1

25

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA
Lp.

Nazwa zajęć

PROGRAMY I PROJEKTY
Lp.

Nazwa projektu

Ilość uczniów

1. Program „Przyjaciele Zippiego” dotyczący zdrowia psychicznego małych
dzieci

25

2. „Program wychowania i edukacji przyrodniczej”

174

3. Program: „Jak możemy pomóc dzieciom nadruchliwym, nadpobudliwym i
trudnym wychowawczo?”

15

Sukcesy przedszkolaków:
- organizacja i udział dzieci w IV edycji Olimpiady Sportowej;
- udział dzieci w wycieczkach przyrodniczo – edukacyjnych;
- udział i nagrody w konkursie plastycznym: „Przyroda i ekologia w Gminie Sława”;
- udział w przedsięwzięciu; „Leśny dogtrekking”- prowadzenie i organizacja zajęć dla dzieci;
- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Moje ulubione zwierzątko” oraz konkursu
wiedzy przyrodniczej przy udziale Urzędu Miejskiego w Sławie, Nadleśnictwa w Sławie i Komisji
Profilaktyki;
- współudział rodziców w zajęciach przedszkolnych – prezentacja przez rodziców swoich
zainteresowań, pasji oraz ciekawych zawodów
- organizowanie uroczystości dla rodziców
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Szkoła Podstawowa w Ciosańcu
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

14

60

2. Zajęcia logopedyczne

16

63

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

1

7

4. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

5

48

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

16

131

2. ORTOGRAFFITI – zajęcia wspierające

2

10

3. Zajęcia kreatywne z j. angielskiego dla uczniów młodszych

4

42

4. Zajęcia wspierające rozwój sześciolatków

3

19

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Kółko muzyczne

4

57

2. Zajęcia sportowe

8

119

ZAJĘCIA DODATKOWE
Lp.

Nazwa zajęć

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA
Lp.

Nazwa zajęć

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Lp.

Nazwa programu

Ilość uczniów

1. „UNPLUGGED”

54

2. „Czyste powietrze wokół nas”

17

3. „Bieg po zdrowie”

23

4. „Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem”

47

5. Elementy programu „Spójrz inaczej na agresję”

39

6. Elementy programu „Dziecko w sieci”

60

PROJEKTY
Lp.

Ilość grup

Ilość uczniów

10

186

2. „Mleko w szkole”

8

112

3. „Owoce i warzywa w szkole”

8

112

1

Nazwa projektu
Projekt do programu „Trzymaj formę” pt. „Starszy młodszemu
podpowie, jak dbać o zdrowie”
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Osiągnięcia i sukcesy uczniów:
- udział w rejonowych konkursach przedmiotowych: z geografii i j.polskiego
- Drużynowy Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
II miejsce – gimnazjum; III miejsce – szkoła podstawowa
- udział w Finale województwa lubuskiego „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
IV miejsce – dziewczyny
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej - powiat- I miejsce – chłopcy
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej- półfinał Wojewódzki – chłopcy
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintona – powiat :I miejsce chłopcy
I miejsce dziewczyny
- najlepsi zawodnicy z UKS SOKÓŁ CIOSANIEC, (3 chłopców, 1 dziewczyna) zostali zakwalifikowani do
stałego szkolenia w Akademii Młodych Orłów.
- udział chłopców w lidze „MŁODZIK” - Lubuski Związek Piłki Nożnej
- udział chłopców w lidze „ORLIK” - Lubuski Związek Piłki Nożnej
- udział w gminnych turniejach i zawodach sportowych
- udział uczniów młodszych w konkursach organizowanych przez Urząd miejski, LOP, Nadleśnictwo
Sława, Bibliotekę Publiczną i SCKiW w Sławie
- uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „ Szlachetna Paczka” oraz w projektach Caritasu
- aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym- organizacja uroczystości państwowych i rocznic oraz
imprez dla rodziców i mieszkańców

Szkoła Podstawowa w Krzepielowie
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

5

25

2. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

10

40

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Koło polonistyczne, matematyczne, językowe, historyczne,
artystyczne, szachowe,

7

50

2. Lubuscy poszukiwacze talentów- program wspierania zdolności
i talentów

4

60

3. Zajęcia sportowe

4

50

Ilość grup

Ilość uczniów

1. „Bieg po zdrowie”

3

60

2. „Trzymaj formę”

3

60

3. „Mleko w szkole”

5

78

4. „Owoce i warzywa w szkole”

5

78

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA
Lp.

Nazwa zajęć

PROJEKTY
Lp.

Nazwa projektu
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Osiągnięcia i sukcesy uczniów:
- wysokie miejsca w rejonowych konkursach przedmiotowych z j. polskiego i matematyki; konkurs
polonistyczny - 1 miejsce w rejonie i zakwalifikowanie się na finał wojewódzki
- udział w Gminnym konkursie szachowym dla uczniów klas I-IV, którzy biorą udział w projekcie
„Edukacja przez szachy w szkole” - 1 i 3 miejsce
- udział w Gminnym konkursie matematycznym - 1 miejsce
- udział w konkursie organizowanym przez LOP pod hasłem "Mój las" - na szczeblu regionalnym w
kategorii klas I-III - 1 miejsce oraz wyróżnienie
- udział w konkursie pt. „ Niska emisja” - 1 miejsce i wyróżnienie
- 3 miejsce w rejonie - piłka ręczna dziewcząt
- ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym, organizacja imprez
- udział w gminnych turniejach i zawodach sportowych

Szkoła Podstawowa w Sławie
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

8

32

2. Zajęcia logopedyczne

11

41

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

2

15

4. Zajęcia rewalidacyjne

6

6

Ruchoma ilość
grup

450

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA
Lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Chór, kółko recytatorskie, teatralne, fizyczne, przyrodnicze,
matematyczne, plastyczne, Liga Morska

12

290

2. Zajęcia sportowe , Szkolne Igrzyska Sportowe

10

180

Ilość grup

Ilość uczniów

5

90

PROGRAMY I PROJEKTY
Lp.

Nazwa projektu

1. Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

60

2. Program „Trzy kroki”

5

75

3. Program „Trzymaj formę”

10

150

4. Długofalowy projekt poświęcony 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości

-

420

5. Program międzynarodowej wymiany uczniów Sława- Luckau

1

20

6. Literacki detektyw

2

40

3

60

3

36

Trzyetapowy projekt językowy
7. „Bezpiecznie latem i zimą” projekt szkoleń w bezpiecznym
zachowaniu nad wodą oraz udzielaniu pierwszej pomocy
realizowany z Ratownictwem Wodnym w Sławie

Osiągnięcia i sukcesy uczniów:
- laureat kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego
- finalistka kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka polskiego
- czwórka finalistów wojewódzkich w konkursie recytatorskim
- I miejsce w piłce nożnej w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Polska to moja ojczyzna"
- IV miejsce chłopców w piłce ręcznej w rejonie
- I miejsce w powiecie w badmintonie
- III miejsce dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym w powiecie
- Gminny mistrz czytania i Gminny wicemistrz czytania
- Gminny mistrz ortografii
- udział w gminnych turniejach i zawodach sportowych
- organizacja turnieju piłkarskiego „Eurosława” z udziałem około 30 drużyn
- aktywność na rzecz środowiska lokalnego - organizacja uroczystości państwowych, obchody rocznic
ważnych wydarzeń z historii Polski

Szkoła Podstawowa w Starym Strączu
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3

12

2. Zajęcia logopedyczne

6

24

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

1

6

4. Zajęcia rewalidacyjne

3

3

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

3

12
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ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA
Lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

1. zajęcia szachowe

4

57

2. Zajęcia teatralne

1

14

3. Zajęcia plastyczne

1

16

4. Zajęcia sportowe

4

38

5. Doskonalące zajęcia z języka polskiego, angielskiego i
matematyki

3

14

6. Zajęcia z j. niemieckiego dla uczniów młodszych

6

87

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Projekt „Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych
rowerzystów”

1

18

2. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

1

16

3. Program „Trzymaj formę” - elementy

2

50

4. „Mleko w szkole”

5

77

7. „Owoce i warzywa w szkole”

5

77

PROGRAMY I PROJEKTY
Lp.

Nazwa projektu

Osiągnięcia i sukcesy uczniów:
- uczniowie reprezentowali szkołę i Gminę na konkursach recytatorskim i Przeglądzie Teatralnym;
- udział w rejonowych Konkursach Przedmiotowych z języka polskiego i historii.
- wyróżnienia w konkursach : plastycznych, przyrodniczych, o tematyce historycznej na różnych
szczeblach
- Organizacja Gminnego Konkursu Ortograficzny klas I-III, oraz Gminnego Turnieju Szachowego,
- uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach charytatywnych
- udział w gminnych turniejach i zawodach sportowych
- Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym - przygotowanie oprawy artystycznej podczas
„Dnia Seniora”, „ Dnia Kobiet” „ Rocznicy odsłonięcia pomnika poświęconego ofiarom zbrodni
wołyńskiej”, „100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie

PROJEKTY I INNOWACJE
Lp.

Nazwa projektu

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Innowacja Klasa mundurowa

2

45

2. Innowacja Polubić teatr

1

50

3. Innowacja Ratownictwo wodne

1

15

4.

2

35

1

189

Ilość grup

Ilość uczniów

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego i matematyki

4

92

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

2

32

1

2

1

8

Kursy prawa jazdy kategoria B i T oraz kurs na obsługę wózka
widłowego

5. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie
Sława”

ZAJĘCIA DODATKOWE
Lp.

3. Zajęcia wyrównujące
niemieckiego.

Nazwa zajęć

różnice

programowe

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego

z

języka

Osiągnięcia i sukcesy uczniów:
- III miejsce w „Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Europie i Rosji Zan Quiz” - drużyna Liceum
- I miejsce w powiatowych zawodach w biegach sztafetowych – drużyny dziewcząt i chłopców
- IV miejsce drużyny dziewcząt w wojewódzkich biegach sztafetowych w Babimoście
- laureat konkursu „Polak, Węgier ….Węgrzy w Legionach Polskich w latach 1914 -1918”
- I miejsce drużyny w 23. Marszu Nadodrzańskim w Gubinie – kategoria szkół
- I miejsce drużynowo w Biegu na orientację dla klas mundurowych z okazji święta 5. Lubuskiego
Pułku Artylerii w Sulechowie
- II miejsce drużynowo w Biegu na orientację dla klas mundurowych z okazji święta 5. Lubuskiego
Pułku Artylerii w Sulechowie
-I miejsce indywidualnie w Biegu na orientację dla klas mundurowych z okazji święta 5. Lubuskiego
Pułku Artylerii w Sulechowie
-II miejsce indywidualnie w Biegu na orientację dla klas mundurowych z okazji święta 5. Lubuskiego
Pułku Artylerii w Sulechowie
-I miejsce w Powiatowych Zawodach w Unihokeja – drużyna dziewcząt i chłopców
- akcje i działania wolontariackie i charytatywne
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V.

Efekty podjętych działań w roku 2018

System oświaty w Gminie Sława funkcjonuje na wysokim poziomie. Wydatki budżetowe na oświatę i
wychowanie (obejmujące przedszkole inne formy przedszkolne, szkoły podstawowe i szkołę
ponadgimnazjalną) stanowią wysoki odsetek rocznych wydatków budżetu gminy, co przekłada się na
nowe inwestycje, modernizacje infrastruktury oświatowej, doposażanie placówek w sprzęt i pomoce
dydaktyczne, a także na wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz na wspomaganie i
uatrakcyjnianie procesu wychowawczego i edukacyjnego dzieci i młodzieży. Priorytetem jest
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w placówkach oraz
stały rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli.
Nauczyciele zatrudnieni w placówkach przedszkolnych i szkolnych stale podnoszą swoje kwalifikacje,
doskonalą się i dokształcają oraz uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.
Wyniki nauczania w szkołach podstawowych oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych są porównywalne
z poziomem powiatu i województwa. Na dobrym poziomie jest zdawalność matur w szkole
ponadgimnazjalnej - LO - 90%, T – 57,14%. Burmistrz Sławy przyznaje, jak co roku, uzdolnionym
uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie - stypendia.
Organ prowadzący dofinansowuje i wspiera różne inicjatywy edukacyjne, programy i projekty, które z
jednej strony minimalizują problemy w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z
drugiej wspierają uczniów uzdolnionych oraz rozwijają zaangażowanie i kreatywność w różnych
dziedzinach wiedzy i sportu. W szkołach przybywa sprzętu sportowego oraz nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, w tym z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej ( tablice i monitory
interaktywne, rzutniki, laptopy, tablety, roboty ). Przedszkole oraz zespoły wychowania
przedszkolnego i szkoły realizują w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiele godzin zajęć
specjalistycznych, wspomagających rozwój, dydaktyczno-wyrównawczych, kółek i warsztatów.
Placówki oświatowe z roku na rok zmieniają się i pięknieją. Rozwijają się według swoich pomysłów i
priorytetów oraz potrzeb lokalnego środowiska, a organ prowadzący w roku 2018 dołożył do tego
kolejną cegiełkę.

VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotacje do placówek niepublicznych, których organem prowadzącym nie jest
GMINA SŁAWA

Niepubliczny Żłobek „Rybki” w Sławie
Niepubliczny Żłobek „Bajka” w Sławie
Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Sławie
Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Sławie
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Pani Sowy” w Sławie
Szkoła Podstawowa „Happy Hause”

43.790 zł
86.710 zł
1.045.138 zł
396.045 zł
293.183zł
505.224 zł
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Edukacja ekologiczna.
Urząd Miejski w Sławie cyklicznie organizuje i prowadzi następujące konkursy:
•
•

Zbieraj baterie - dbaj o środowisko” konkurs organizowany co rocznie od 2006 r.
„Przyroda i Ekologia w gminie Sława” konkurs organizowany co rocznie od 2008 r. przy
współudziale Nadleśnictwa Sława Śląska.
Cyklicznie co roku organizowane są również akcje, typu:

•
•

obserwowanie gniazd bocianich – przy udziale sołtysów,
we wrześniu prowadzona jest akcja sprzątania świata. W akcji biorą udział wszystkie szkoły
z gminy.
Ptakoliczenie
konkurs ekologiczny organizowany przez Nadleśnictwo Sława Śląska pt. DOGTREKINNG,
konkurs ekologiczny organizowany przez LOP pt. „Mój las”
Spektakl ekologiczny pt. „Zabawki w opałach” wystawiony przez Krakowskie Biuro Promocji i
Kultury w kwietniu 2018 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili spotkanie
dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach edukacji ekologicznej ze środków z ochrony środowiska przy współudziale szkolnych
kół LOP organizowane są również wycieczki do: parków krajobrazowych, rezerwatów, stacji
IMiGW w Radzyniu, ZWiK w Sławie, leśnych kompleksów promocyjnych.
Ze środków ochrony środowiska finansowany jest zakup kalendarzy z Ligii Ochrony Przyrody
dla uczniów, zakup czasopisma „Przyroda Polska” do wszystkich szkół.

•
•
•
•
•
•
•

Podsumowanie.
W sprawozdaniu przedstawiono zrealizowane inwestycje
w kierunku realizacji założeń określonych w analizowanym dokumencie.

i

działania

gminy

W trakcie analizy gminnego programu ochrony środowiska i wpisanych do niego celów
krótkoterminowych do osiągniecia stwierdza się, że realizacja wszystkich gminnych przedsięwzięć jest
niezagrożona.

Polityka społeczna
Realizacja zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018
działającej przy ośrodku pomocy społecznej w Sławie

Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławie, działa na podstawie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o Pomocy
Społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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Członkowie Komisji są powoływani przez Burmistrza Sławy, w skład których wchodzą:
Policjant, kurator sądowy, nauczyciele, pracownicy samorządowi. Komisja działalność swoją
prowadzi na podstawie gminnego programu, który jest uchwalany co roku przez Radę Gminy
w Sławie. Koordynatorem programu jest Pełnomocnik Burmistrza, który odpowiada za
realizację gminnego programu oraz za wykonani budżetu Gminnej Komisji.
Głównymi zadaniami Gminnej Komisji są ;
1). Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
W tym celu zostały utworzone 3 punkty konsultacyjne w miejscowościach, Sława, Stare
Strącze i Ciosaniec. W punktach dyżury pełnią członkowie Gminnej Komisji oraz psychiatra i
psycholog. Porady i konsultacje w punktach dla osób uzależnionych, członków ich rodziny i
ofiar przemocy w rodzinie są darmowe. W 2018 roku do w punktów konsultacyjnych zgłosiło
się 283 osoby, którym udzielono 634 porad, konsultacji i terapii. W punkcie Konsultacyjnym
w Sławie, działa telefon zaufania, przy którym dyżurują członkowie Gminnej Komisji Roz. Prob.
Alkoh. W roku ubiegłym do Gminnej Komisji, wpłynęło 26 wniosków o skierowanie osób
nadużywających alkoholu na leczenie odwykowe, z czego w stosunku do 16 osób zostały
skierowane wnioski do Sądu Rejonowego we Wschowie, o wydanie postanowienia leczenie
odwykowego przeciwalkoholowego.
W punkcie Konsultacyjnym w Sławie, bardzo prężnie działa grupa wsparcia „AA” dla osób
uzależnionych, która liczy kilkanaście osób. Klub Abstynenta do swoich szeregów przyjmuje
osoby, które odbyły terapię w zakładach lecznictwa odwykowego, DDA- są to dorosłe dzieci
alkoholików, które w dorosłym życiu borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi
spowodowanymi nadużywaniem alkoholu przez rodziców oraz osoby współuzależnione od
osób uzależnionych..
2).

Udzielanie rodzinom,

w

których

występuje

problem alkoholowy,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ma na celu ochronę ofiar przemocy w
rodzinie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości również określa warunki pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie. W ubiegłym roku do Gminnej Komisji wpłynęło 10 wniosków z grup
roboczych o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe przeciwalkoholowe.
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także na rzecz dożywiania dzieci.
Jednych z wielu

zadań gminnej komisji jest prowadzenie świetlic profilaktyczno-

wychowawczych. W 2018 roku na terenie miejscowości Sława, Krzepielów, Stare Strącze,
Łupice i Ciosaniec działały w/w świetlice. Do wszystkich świetlic uczęszczało 115 dzieci. W
świetlicach dzieci korzystają z pomocy dydaktycznych, odrabiają lekcje oraz jedzą drugie
śniadania. Działalność świetlic jest prowadzona po zajęciach lekcyjnych. Ponadto, w okresie
letnim są prowadzone półkolonie, w których uczestniczą dzieci, uczęszczające na świetlice w
okresie nauki, jak również dzieci chętne do skorzystania takiej formy wypoczynku.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
Gminna Komisja ściśle współpracuje z Policją, Prokuraturą, Sądem Rejonowy we Wschowie i
Kuratorami zawodowymi, w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i uzależnieniom.
Udziela również wsparcia finansowego Parafii Rzymsko-Katolickiej, szpitalowi dla psychicznie
i nerwowo chorych w Ciborzu oraz Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie, na
działalność kulturalno-profilaktyczną i promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień.
Współpraca z

Komendy

Powiatowej Policji we Wschowie, polega w dużej mierze na

prowadzeniu działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy oraz
przeciw pijanym kierowcom.

Sprawozdanie z realizacji programu o przeciwdziałaniu narkomanii za 2018 rok.
Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Art. 10 ust. 1, pkt 1 – 5. Przeciwdziałanie narkomani należy do zadań własnych gminy.
1. Gminna Komisja ściśle współpracuje z Policją i Strażą Miejską w zakresie działań
zmierzających do ograniczenia handlu narkotykami na terenie miasta i gminy Sława.
2. W punkcie konsultacyjnym w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego, korzystają z
pomocy psychologicznej i psychiatrycznej osoby z zaburzeniami psychicznymi po użyciu
narkotyków, oraz członkowie ich rodzin. W 2018 roku, do punktów konsultacyjnych zgłosiło
się 24 w/w problemem.
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Profilaktyka w szkołach
1. Zakupiono i rozprowadzono w szkołach plakaty i ulotki informujące o szkodliwości zażywania
narkotyków i dopalaczy.
2. Dofinansowano programy profilaktyczne o tematyce zażywania narkotyków i dopalaczy w
gimnazjach i szkołach podstawowych.
3. Sfinansowano nagrody dla uczestników programów profilaktycznych w szkołach.

Szkolenia
1.

W 2018 roku,

zorganizowano 2 szkolenia dla nauczycieli, Policji, Straży Miejskiej,

pracowników socjalnych i gminnej komisji, oraz osób zainteresowanych problematyką
narkomanii, ogólnie w 2018 roku zostało przeszkolonych 19 osób, w zakresie przeciwdziałaniu
narkomanii, dopalaczy i środków psychoaktywnych.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie w roku 2018
I. Informacje wstępne:
Rolą gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest zaspokojenie w środowisku
lokalnym indywidualnych potrzeb mieszkańców. Za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb
podejmowane są działania zmierzające do niwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych
potrzeb, wówczas gdy są one wywołane czynnikami niezależnymi od jednostki czy rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie jest jednostką organizacyjną Gminy Sława. Funkcjonuje
na podstawie obowiązujących przepisów prawa: Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/150/08 Rady
Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Sławie, Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz aktów prawnych wydanych
przez Radę Miejską w Sławie.
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawami dotyczącymi pomocy społecznej. Celem
działalności ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w miarę możliwości
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Drugim obszarem działalności OPS jest realizacja zadań dotyczących przyznawania
i wypłacania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
wychowawczych.

Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań ustawowych:
•

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej –

- dotacja z LUW na zadania własne gminy - 738.714 zł (zasiłki stałe i zasiłki okresowe)
- zadania zlecone gminie
- 18.300 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
- zadania własne gminy
- 314.440 zł
•

Zadania określone w ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych i powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym –
Koszt: 84.411 zł - zdrowotne
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191.348 zł - społeczne
•

Zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –
ogólny koszt: 4.749.718 zł.

•

Zadania określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci –
ogólny koszt: 9.114.875 zł

II. Pomoc społeczna:

Realizacja świadczeń pomocy społecznej –
Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej
w ramach zadań zleconych i własnych gminy w 2018 roku:
•

Zadania zlecone w 2018r.
Forma pomocy

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Łącznie:

•

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł.

0

0

0

2

122

18.830

X

X

18.830

Zadania własne w 2018roku:
Forma pomocy

Zasiłki stałe ogółem:
W tym z przeznaczeniem dla:
• środki własne
• dotacja:
Zasiłek okresowy ogółem, w tym:
• środki własne:
• dotacja:
Łączna ilość osób korzystających z posiłków:
w tym:
• posiłek -dożywianie w szkole i
przedszkolu
Zasiłki celowe i w naturze, ogółem
• zasiłki celowe specjalne
Usługi opiekuńcze, w tym :

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie
86

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł.

926

438.764

x
x
164
x
x
184
70

x
x
902
x
x
27.851
8.873

x
438.764
299.950
x
299.950
247.935
77.112

832
172
37

x
792
9.636

659.323
143.434
180.346
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• specjalistyczne
Sprawienie pogrzebu
Schronienie
Opłata za DPS

4
1
4
16

426
1
63
177

32.320
3.420
9.465
422.994

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą:
W 2018r. pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej objęto 945 rodzin, o liczbie osób
w rodzinach: 1019. Rodzinom tym udzielano pomocy w postaci świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych w ramach zadań własnych i zleconych, w szczególności z powodu:
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała i ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

Liczba
rodzin
154
0
5
51
151
122
153
93

Liczba osób
w rodzinach
312
0
8
218
329
166
236
280

3
0
9
0
9
0

7
0
12
0
11
0

0
0
0

0
0
0

➢ Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:
W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program rządowy „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, ustanowiony na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia
2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M. P. z 2013r. poz.
1024 oraz z 2014r. poz. 671), którego strategicznym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich
oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób
niepełnosprawnych.
Program powyższy był realizowany na terenie gminy Sława także w oparciu o uchwały Rady:
• Uchwałę Nr XLIII/286/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 stycznia 2014r.w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
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•

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwałę Nr XLIII/285/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
na lata 2014-2020.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu OPS udzielał wsparcia osobom spełniającym
warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. OPS udziela pomocy w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku,
chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Ustawa o pomocy społecznej określa, iż do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy dożywianie dzieci. Zgodnie z założeniami Programu, pomoc w zakresie
dożywiania przyznaje się osobom i rodzinom, spełniającym warunki otrzymania pomocy
wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. Pomoc ta, ze
szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, może być przyznana nieodpłatnie dzieciom i
młodzieży w okresie nauki szkolnej w formie zakupu posiłków.
Zadanie powyższe jest finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego
w wysokości 75% i ze środków własnych gminy Sława w wysokości 25%. Ośrodek Pomocy
Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu, poprzez zapewnienie gorącego
posiłku dla dzieci w przedszkolach i w szkołach. Ponadto w ramach Programu OPS udzielał pomocy
osobom i rodzinom w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Pomoc w formie zasiłku celowego za 2018r. w ramach realizacji programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:
Wyszczególnienie
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
Liczba osób w rodzinach
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń /zł/
z tego:
- środki własne:
- dotacja:

Program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” – zasiłek celowy
301
718
1.704
357.768
88.838
268.930
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Pomoc w formie posiłku za 2018r. w ramach realizacji programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wyszczególnienie

Liczba osób
korzystających
z posiłku
Liczba posiłków
Koszt posiłków
/zł/
z tego:
- środki własne:
- dotacja:

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - posiłek
w tym:
Ogółem
Dzieci do 7
Uczniowie do czasu
Pozostałe osoby
roku życia
ukończenia szkoły
otrzymujące pomoc na
ponadgimnazjalnej
podstawie art. 7 ustawy
o pomocy społecznej
184
27
43
114

27.853
247.935

x
x

x
x

x
x

44.365
203.570

x

x

x

- POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI OPS W SŁAWIE –

➢ Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy
innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie i wynika z art. 50
Ustawy o pomocy społecznej.
Mieszkańcy gminy, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy
innych osób, a są jej pozbawieni mogą skorzystać z pomocy w postaci usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, które świadczą osoby zatrudnione jako opiekunki w tut. OPS. W 2018r. 37 osób było
objętych tą formą pomocy, a 4 osoby w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi były
świadczone od poniedziałku do piątku, w wyjątkowych sytuacjach również w sobotę.
Ponadto realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Organizacja, świadczenie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, realizowanych przez gminę. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. 2005r Nr 189, poz.1598 z póżn.zm.). Pomoc udzielana jest w miejscu zamieszkania wskazanej
grupie osób, w tym dzieciom z rozpoznanym autyzmem dziecięcym.
W 2018 roku 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi było objętych świadczeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznane usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzeń i świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do ich
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wykonywania (w oparciu o zawarte umowy zlecenie). Uczestnictwo niepełnosprawnych dzieci
w zajęciach spowodowało wyraźne postępy w ich stanie zdrowia, zachowaniu, mowie i nauce.
➢ Kierowanie do domów pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Kierowanie do domu pomocy społecznej (DPS) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Odpłatność za pobyt
mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy mieszkaniec domu
i osoby mu bliskie zobowiązane do alimentacji nie wnoszą takiej opłaty. Jeśli dochody mieszkańca DPS
są zbyt niskie i nie wystarczają na co miesięczne pokrycie kosztów utrzymania, gmina musi wziąć na
siebie to zobowiązanie w części lub w całości.
W 2018 roku do domu pomocy społecznej łącznie w domach pomocy społecznej przebywało
16 mieszkańców z terenu gminy Sława. W okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wydatki na DPS
wyniosły: 422.994 zł.
➢ Program prac społecznie użytecznych
Program Prac Społecznie Użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z
rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób bezrobotnych
bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są
organizowane w Gminie Sława od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości
prawne. Są one ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które znajdują
się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Z tego też względu osoby do prac społecznie użytecznych są
kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W 2018 roku 15 osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Sława skorzystało
z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały
zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie, realizatorem
i koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Do podstawowych celów Programu należą:
• wdrażanie długotrwale bezrobotnych do systematyczności, punktualności, przestrzegania
dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia w ramach własnej
pracy,
• przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia, m.in. pogłębianiu się poczucia
bezradności u klientów pozostających bez pracy i powstawaniu patologii życia rodzinnego,
• aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych,
• przygotowywanie klientów OPS do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym
rynku pracy (staranność wykonania zleconej pracy, odpowiedzialność, uczciwość,
dyspozycyjność, zaangażowanie itp.),
• poprawa wizerunku gminy pod względem czystości w okresie wiosenno-letnim.
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Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac
społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921),
Program polega na zatrudnianiu osób bezrobotnych spełniających jednocześnie trzy warunki:
• posiadają II profil pomocy w PUP,
• nie mają już prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
• korzystają z pomocy społecznej.
Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględniany jest wiek osoby bezrobotnej, jej stan
zdrowia i posiadane kwalifikacje. Bezrobotni wykonują prace gospodarczo-porządkowe w wymiarze
czasu pracy wynoszącym 10 godzin tygodniowo. Osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać
prace społecznie użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Osoba wykonująca prace
społecznie
użyteczne
jest
objęta
ubezpieczeniem
zdrowotnym
i
wypadkowym,
z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Bezrobotny nie może nie przyjąć propozycji wykonania
prac społecznie użytecznych, gdyż odmowa oznacza utratę statusu bezrobotnego, wstrzymanie
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pozbawienie niektórych świadczeń
otrzymywanych z pomocy społecznej.
Prace społecznie użyteczne były organizowane na terenie całej gminy.
➢ Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczowychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go
po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.
Rodziny zagrożone kryzysem lub przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych pozostają pod stałym nadzorem pracowników socjalnych OPS w Sławie, którzy
systematycznie monitorują sytuację w rodzinach, w szczególności dzieci. Rodziny te ponadto mogą
otrzymać wsparcie w postaci usług asystenta rodziny. Obowiązek taki wynika z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej–od 2015 roku jest to zadanie obowiązkowe gminy. W ramach tego
zadania w 2018r. OPS zatrudniał 1 asystenta rodziny, który na wniosek pracowników socjalnych
prowadził pracę z rodzinami wymagającymi wsparcia. Swoim działaniem obejmował łącznie w 2018r.
8 rodzin. Asystent opracował i realizował plany pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym.
W ramach wykonywanych obowiązków, asystent współpracował z takimi instytucjami jak:
• placówki oświatowe -pedagodzy,
• poradnie lekarza rodzinnego,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
• Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
• Powiatowy Urząd Pracy,
• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.
Współpracował również w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
z koordynatorem pieczy zstępczej.
W bieżącym 2019roku Program również będzie kontynuowany.
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➢ Wypoczynek letni
Każdego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie przy współpracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie we Wschowie podejmuje działania, mające na celu zapewnienie wypoczynku
letniego dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Kolonie letnie cieszą się co roku
dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród uczestników, a chętnych do udziału w nich nie brakuje. W
roku 2018 dzieci z terenu gminy Sława po raz kolejny brały udział w kolonii letniej. Kolonia odbyła się
w terminie od 18.08.2018 do 31.08.2018r. w miejscowości Kąty Rybackie. Uczestniczyło w niej 24 dzieci
z terenu gminy Sława.
➢ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020
W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie kontynuował pomoc dla klientów
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej
potrzebujących w całej Polsce. W 2018r. w ramach programu 713 osób najbardziej potrzebujących z
terenu Gminy Sława skorzystało ze wsparcia w postaci żywności. Osoby które otrzymały skierowanie z
Ośrodka Pomocy Społecznej, skorzystały ze wsparcia w postaci żywności, która była dystrybuowana
przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Nowej Soli w formie paczek żywnościowych. Każda
z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu: groszek z
marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron
jajeczny, makron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser
podpuszczkowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy
wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej była przekazywana do osób spełniających
kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z
pomocy społecznej. Kwoty w ramach Podprogramu 2018 wynoszą 1 268 zł - dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 1 028 zł - dla osoby w rodzinie.
Zadanie jest kontynuowane w roku 2019.
Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 20142020, tj. od grudnia 2014 r. do 2017 roku. Przy zwiększeniu kryterium do 200% więcej osób mogło
skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu.

III. Świadczenia rodzinne:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada
2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1518 ze zm.), która określa warunki nabywania
prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenie pielęgnacyjne,
3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,
4. świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b,
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5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
6. świadczenie rodzicielskie.
Ilość kart dużej rodziny w roku 2018:
- tradycyjnie:
- 251
- elektronicznie - 66
Ilość osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego w roku 2018:
- 92
- koszt:
- 444.083 zł.
Ilość osób pobierających świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia z tytułu
niepełnosprawności (tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy) w roku 2018:
– 864,
w tym: - 486 pobierających zasiłek rodzinny z dodatkami
- koszt: - 4305.635 zł.
Ilość osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+ w roku 2018:
- 874
w tym: - 458 osób pobierających świadczenie na pierwsze dziecko
- koszt: 9.114.875 zł.
Ilość osób, które otrzymały świadczenie Dobry Start 300+:
- 1.669
- koszt: 500.700 zł.
Rok 2019 i lata następne będą dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie kontynuacją
realizowanych zadań, prowadzonych działań oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, by instytucja pomocy społecznej była
skuteczna, efektywna i nowoczesna.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Sławie za 2018 roku
W 2018 roku Rada Miejska w Sławie podjęła 81 uchwał, z tego zrealizowano 75 uchwał a 6 jest w
trakcie bieżącej realizacji. 22 uchwały stanowią prawo miejscowe, ogłoszone w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego są to min : Uchwała dot. Statutu SCKiW, uchwała w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, zmiana uchwały w sprawie
strefy płatnego parkowania, uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego m. Sława, uchwała w sprawie podziału gminy na stale okręgi wyborcze, uchwała w
sprawie dotacji celowej na ograniczenie niskiej emisji, uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z boisk i sal sportowych, Program opieki na zwierzętami bezdomnymi, uchwała w
sprawie ustalenie czasu bezpłatnego nauczania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w
sprawie obwodów głosowania. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymianu godzin w przedszkolach i szkołach, wykaz kąpielisk, rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uchwała w sprawie liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława, zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy
Sława, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
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Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Sława jest w trakcie realizacji. Celem
podjęcia uchwały jest dostosowanie obowiązujących zapisów planu miejscowego do aktualnych
potrzeb mieszkańców. Opracowanie planu jest zgodne z dokonaną oceną aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława, jak również oceną
aktualności planów miejscowych, która została uchwalona uchwałą Nr XXXI/184/16 Rady Miejskiej w
Sławie z dnia 20 grudnia 2016 r. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu rozpoczyna
procedurę planistyczną zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie realizacji jest uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/17 Rady Miejskiej w Sławie z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata
2018-2031 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2018 – 2031 jest
wynikiem aktualizacji - dostosowano kwoty planu roku 2018 do zmian w zakresie uchwały
budżetowej Gminy Sława zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. dokonano zmian w
przedsięwzięciach:
- w poz. 1.3.1.6 „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrębach Gminy Sława” przeniesiono kwotę z roku 2018 na rok 2019,
łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
- poz. 1.3.2.7 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zakup zasobów mieszkaniowych” w związku ze
zmianami w budżecie dokonanymi wcześniej, rozkładając finansowanie na rok 2018-2019;
- poz.1.3.2.8 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na
terenie SCKiW” , finansowanie w latach 2018-2020.

Infrastruktura komunalna
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w ramach zadań określonych w wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest w trakcie realizacji inwestycji
pod nazwą:
a) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”. Inwestycja ta
swoim zakresem obejmuje budowę ponad 90 km sieci kanalizacji sanitarnej, 52 przepompowni
ścieków, 2 tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków w m. Krążkowo o przepustowości 800m 3/d,
prawie 43 km sieci wodociągowej, oraz stacji uzdatniania wody w m. Kuźnica Głogowska. W
ramach tejże inwestycji przewidziana jest również modernizacja obiektów t.j.: oczyszczalna
ścieków w Sławie, stacje uzdatniania wody w m. Lubogoszcz i Krążkowo. W ramach inwestycji
zostaną wybudowane obiekty elektrowni fotowoltaicznych na obiektach: SUW Krążkowo, SUW
Kuźnica Głogowska, SUW Lubogoszcz i oczyszczalni ścieków w Krążkowie. Inwestycja obejmuje
swoim zasięgiem następujące miejscowości: Sława, Wróblów, Śmieszkowo, Lubiatów, Gola,
Krępina, Tarnów Jezierny, Tarnówek, Głuchów, Myszyniec, Kuźnica Głogowska, Radzyń, Lipinki
i Krążkowo. Inwestycja realizowana jest w Ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i
Środowisko. Na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano część budowlaną inwestycji na kwotę
8 496 370,18 zł netto.
b) „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu
kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.",
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

polegającej na zmianie sposobu stabilizacji tlenowej osadów ściekowych na stabilizację
beztlenową podczas której wydzielał będzie się metan. Będzie on przechwytywany,
oczyszczany i wykorzystywany jako paliwo zasilające agregat kogeneracyjny do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby obiektu oczyszczalni ścieków w Sławie. W roku 2018
poniesiono w ramach inwestycji koszty związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości
44 000,00 zł netto.
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług
dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9
powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego,
słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”.
Inwestycja ta ma na celu wyście naprzeciw mieszkańcom w celu ułatwienia im i usprawnienia
wymiany informacji ZWiK Sława Sp. z o.o.. W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa systemu
zdalnego odczytu wodomierzy, oraz budowa na platformie internetowej elektronicznego biura
obsługi, gdzie Odbiorca usług będzie mógł zgłaszać sprawy, składać wnioski dotyczące swojej
osoby, mieć wgląd w historie swoich rozliczeń, pobierać i otrzymywać e-faktury. Inwestycja
realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W roku 2018
wydano w ramach inwestycji 1 427 510,00 zł netto.
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowościach: Łupice i Stare Strącze”. Obecnie ZWiK Sława Sp. z o.o. oczekuje na
rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach ogłoszonego konkursu. Inwestycja ma na celu zasilenie obiektów SUW w odnawialne
źródło energii celem obniżenia kosztów uzdatniania wody i przeciwdziałaniu wzrostowi cen
wody ze względu na wzrost kosztów energii elektrycznej.
„Zakup urządzenia wieloparametrowego do pomiaru jakości ścieków na dopływie do
oczyszczalni ścieków w Sławie.” Urządzenie zostało zakupione w celu prowadzenia ciągłej
analizy jakości ścieków dopływających do obiektu oczyszczalni ścieków w Sławie, w celu
usprawnienia jej pracy i podejmowania działań zapobiegających w przypadku dopływu
nadmiernych ładunków zanieczyszczeń (wartość: 111 091,05 zł netto).
„Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare
Strącze i Krzepielów” Wykonane opracowanie stanowi podstawę do dalszych prac mających
na celu uzbrojenie w sieć kanalizacyjną ww. miejscowości. (wartość: 22 000,00 zł netto).
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu fabrycznie nowego zestawu
minikoparki wraz z lawetą do jej transportu na potrzeby Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o..” Wyposażono pogotowie wodociągowe w
niezbędny sprzęt do realizacji zadań własnych oraz świadczenia usług zewnętrznych.
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu fabrycznie nowych
samochodów osobowych na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o..” w
ramach inwestycji nabyto 3 samochody osobowe służące następującym celom: zdalny odczyt
wodomierz – inkasent; pogotowie wodociągowe – nadzór nad siecią wodociągową i
kanalizacyjną; pogotowie oczyszczalni – nadzór nad obiektem oczyszczalni ścieków w Sławie,
zarządzaną podczyszczalnią i przepompowniami ścieków.
„Dostawa nowego zestawu agregatu prądotwórczego na Stację Uzdatniania Wody w m. Stare
Strącze, wraz z jego montażem na obiekcie.” w ramach inwestycji wyposażono SUW Stare
Strącze w zasilanie awaryjne, w celu zapobiegnięcia wstrzymania dostawy wody w przypadku
braku zasilania z sieci elektroenergetycznej (wartość 46 900,00 zł netto*).
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j)

„Dostawa nowego zestawu agregatu prądotwórczego na Przepompownię ścieków przy ul.
Przemysłowej w m. Sława, wraz z jego montażem na obiekcie.” w ramach inwestycji
wyposażono PS ul. Przemysłowa w zasilanie awaryjne zapewniające ciągłą pracę obiektu przy
braku zasilania z sieci elektroenergetycznej (wartość 42 500,00 zł netto*).
k) „Dostawa nowego zestawu sterylizatora UV-C do dezynfekcji wody na Stacji Uzdatniania Wody
w m. Stare Strącze, wraz z jego montażem na obiekcie.” Celem inwestycji było zabezpieczenie
stacji przed nagłym skarżeniem bakteriologicznym wody i jej przedostaniem się do sieci
wodociągowej (wartość 35 000,00 zł netto*).
*realizacja zakończona w 2019 roku.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
Strategia rozwoju gminy Sława
Strategia Rozwoju Gminy Sława na lata 2014–2022 jest najważniejszym dokumentem programowym,
w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Dokument
został przyjęty Uchwałą nr LI/332/2014 Rady Miejskiej w Sławie z 30 października 2014.
Przeprowadzona diagnoza gminy wyznaczyła kierunek wykorzystania mocnych stron gminy oraz jej
szans rozwoju, by zwiększyć jej atrakcyjność i poziom życia lokalnej społeczności. Rozwój Gminy Sława
powinien być podporządkowany następującej WIZJI:
GMINA SŁAWA W 2022 R. TO REGION WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ BOGATĄ OFERTĄ TURYSTYCZNĄ
I GOSPODARCZĄ, DBAJĄCY O ŚRODOWISKO NATURALNE, ZAMIESZKANY PRZEZ ZDROWYCH
I PRZEDSIĘBIORCZYCH MIESZKAŃCÓW.
Cele realizowane przez Gminę Sława powinny wpisać się w poniższą MISJĘ:
GMINA SŁAWA – REGION PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW ATRAKCYJNY GOSPODARCZO I
TURYSTYCZNIE.
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Uszczegółowienie wizji i misji Strategii Rozwoju Gminy Sława na lata 2014–2022 w priorytety
prezentuje poniższa tabela:

2018 r. zrealizowano następujace projekty wpisujące się w powyższe priorytety Strategii Rozwoju
Gminy Sława na lata 2014–2022:

I. Inwestycje, turystyka, rolnictwo i przedsiębiorczość:
- oddanie do użytku 7 nowych domków na OW SCKiW,
- kompleksowy remont pomostu na plaży miejskiej w Sławie,
- rozpoczęcie budowy nowej plaży (karczowanie trzcin, bagrowanie jeziora),
- pozyskanie dofinansowania z programu „Rekreacja nad lubuską wodą”, w ramach którego zakupiono
500 ton piasku na plażę miejską, 25 ławek, 4 parasole trzcinowe, 2 przebieralnie),
- wniosek do PROW na lata 2014-2020 pt. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na
potrzeby rekreacji, turystyki i kultury, wniosek otrzymał dofinansowanie oczekujemy na umowę z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,
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- wniosek do PROW na lata 2014-2020 pt. Budowa placów zabaw w Bagnie, Tarnowie Jeziernym i
Nowym Strączu, wniosek otrzymał dofinansowanie, inwestycja w trakcie realizacji,
- pozyskanie dofinansowania na projekt „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”, ze środków RPO
– Lubuskie 2020.

II Kapitał ludzki i instytucje sfery społecznej:
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Ciosańcu,
- budowa zadaszonego boiska wielofunkcyjnego w Krzepielowie,
- pozyskanie dodatkowych środków z subwencji oświatowej na pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- pozyskanie dodatkowych środków z subwencji oświatowej na
w Krzepielowie i Ciosańcu w sprzęt niebędny do zajęć wychowania fizycznego,

doposażenie

sal

- realizacja projektów majacych na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców: Wsparcie dla OSP z
terenu Gminy Sława oraz Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i
innymi zagrożeniami poprzez doposazenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny
sprzęt ratowniczy - etap II.

III Inwestycje w zasoby:
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława, w 2018 r. - w ramach projektu
unijnego wykonano termomodernizację budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Henryka
Pobożnego 6,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława - w ramach projektu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o wykonuje inwestycję na 134.630.146,56 zł, której
celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława dla
zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków
komunalnych dla obniżenia jego presji na środowisko naturalne, w tym na jednolitą część wód, stan
zdrowia ludzi i zwierząt, a także na powstrzymanie zmian klimatu.

IV Współpraca z otoczeniem:
- realizacja Sławskiego Budżetu Obywatelskiego od 2017 roku,
- realizacja projektów parnterskiej wymiany międzynarodowej, współfiansowanych ze
środków zewnętrznych takich jak: Międzynarodowa wymiana młodzieży oraz Integracja bez
granic - Sława 2018,
- partnerstwo z Urzędem Marszłakowskim w celu realizacji projektu Lubuski e- Urząd II, w
ramach którego powstanie Platforma dla mieszkańców i przedsiębiorców z Województwa
Lubuskiego pozwalająca na realizację e-usług.
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Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sława 2016-2022
Program został przyjęty Uchwałą nr XLVI/281/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 roku.
17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL) przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji
Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego. Gminny Program Rewitalizacji dla
Gminy Sława na lata 2016-2022 został zweryfikowany przez Zespół ds. rewitalizacji oraz decyzją ZWL
włączony do Wykazu programów rewitalizacji.
Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wykorzystano niekorzystne
przekroczenia średniej dla gminy Sława dla 20 wskaźników ze sfery społecznej, sfery gospodarczej,
sfery funkcjonalno-przestrzennej oraz sfery technicznej.
Kryteria zjawisk
kryzysowych

Nr
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Miara oceny

1. sfera społeczna
Wskaźnik 1

struktura ludności - udział ludności 60+ w ludności <25

powyżej średniej

Wskaźnik 2

Stosunek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do grupy
powyżej równości
wiekowej przedprodukcyjnej

Wskaźnik 3

udział liczby mieszkańców strefy w ogólnej liczbie mieszkańców

15% wyższy niż średnia

Wskaźnik 4

wskaźnik zarobków poniżej 150 zł na członka rodziny

poniżej średniej

Wskaźnik 5

odsetek gospodarstw korzystających z pomocy społecznej

20% wyżej od średniej

Wskaźnik 6

odsetek osób które złożyły wniosek o świadczenie społeczne

powyżej średniej

Wskaźnik 7

liczba wniosków do OPS złożonych przez osobę

10% powyżej średniej

Wskaźnik 8

udział występków związanych z kradzieżą i włamaniem w ogólnych
10% powyżej średniej
przestępstwach

Wskaźnik 9

wskaźnik różnorodności wykroczeń

20% powyżej średniej

Wskaźnik 10

udział wypadków drogowych do ogółu wypadków

powyżej 30 %

Wskaźnik 11

udział mężczyzn w ogóle bezrobotnych

powyżej średniej

Wskaźnik 12

liczba rodzin pozbawionych zasiłków

powyżej średniej

Wskaźnik 13

udział bezrobotnych pow. 40 roku życia w ogóle bezrobotnych

powyżej średniej

Wskaźnik 14

udział bezrobotnych z wyższym wykształceniem w ogóle
powyżej średniej
bezrobotnych

Wskaźnik 15

udział długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych

Wskaźnik 16

odsetek ludności posiadających zdolność inwestycyjną - zarobki
poniżej 15 %
pow. 3000 tys. zł

Wskaźnik 17

wskaźnik atrakcyjności strefy

powyżej średniej

2. sfera gospodarcza

atrakcyjność
terenów;
system oceny 1-5

3. sfera funkcjonalno-przestrzenna
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Kryteria zjawisk
kryzysowych

Nr
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Miara oceny

Wskaźnik 18

udział budynków o niskiej energoszczelności (wymagającej
powyżej 25 %
nakładów finansowych)

Wskaźnik 19

poziom zwodociągowania strefy

poniżej średniej

Wskaźnik 20

poziom skanalizowania strefy

poniżej średniej

4. sfera techniczna

Uwzględniając powyższe, obszar zdegradowany wyznaczono zarówno na terenie miasta Sława: strefy
2, 3, 5, 6, jak i na obszarze gminy: strefa 7, co prezentują poniżesz rysunki:
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Ze zdiagnozowanych problemów wynikają cele, które należy osiągnąć w wyniku podjęcia
odpowiednich działań na obszarze rewitalizacji.
Aby osiągnąć pożądany stan obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji sformułowano cel nadrzędny
programu:

Ograniczenie zjawisk kryzysowych z jednoczesną poprawą jakość życia mieszkańców poprzez
realizację działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i
środowiskowej.
Z tak sformułowany cel nadrzędny wyznacza kierunki działań na najbliższe lata:

Cel/
działanie
Cel 1.
Działanie 1.

Działanie 2.

Działanie 3.

Cel 2.
Działanie 1.
Działanie 2.

Działanie 3.

Działanie 4.

Cel 3.

Nazwa

Problem/Kierunek zmian

Zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia
społecznego
Reintegracja oraz aktywizacja osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu - trudności w wypełnianiu funkcji

materialno-ekonomicznej rodzin i słaba kondycja
Rozwój ekonomii społecznej jako alternatywnych form podmiotów gospodarczych, wysoki poziom uzależnień́, niski
poziom edukacji i ograniczenia w dostępie do usług
aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zatrudnienia
publicznych.
Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
przede wszystkim dla rozwoju i promocji lokalnego
sektora turystyki

Poprawa stanu infrastruktury publicznej
oraz podniesienie jakości życia mieszkańców
Podnoszenie
poziomu
jakości
życia
mieszkańców
niewystarczająca
liczba
oraz
niski
do

Modernizacja infrastruktury publicznej

Dostosowanie
warunków
mieszkaniowych
współczesnych standardów poprzez modernizację i standard mieszkań́ komunalnych i socjalnych, degradacja
przestrzeni otoczenia zabytkowego, niski poziom poczucia
rozbudowę infrastruktury technicznej
bezpieczeństwa mieszkańców, duże natężenie problemów
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni komunikacyjnych, niski poziom kapitału społecznego.
publicznej oraz zapobieganie przestępczości
Uporządkowanie zabytkowego otoczenia pod kątem
funkcjonalnym i estetycznym

Rozwój zakresu usług społecznych oraz form
aktywności społecznej

Działanie 1.

Rozszerzanie oferty usług społecznych szczególnie
poprzez tworzenie przestrzeni dla dzieci, młodzieży i osób
starszych

Działanie 2.

usług społecznych użyteczności publicznej, głównie przez
Budowanie kapitału społecznego poprzez podniesienie dzieci, młodzież ̇ i seniorów, brak oferty spędzania czasu
aktywności społecznej mieszkańców, wspieranie wolnego i rekreacji, ograniczony dostęp do wysokiej jakości
inicjatyw oddolnych oraz rozwijanie współpracy z usług publicznych.
organizacjami pozarządowymi

Działanie 3.

Poprawa dostępności
publicznych

do

wyższej

jakości

Rozszerzania i poprawa jakości usług
użyteczności publicznej - trudności w korzystaniu z

usług
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Realizacja założeń Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sława na lata 2016-2022 w
2018 roku. Poniższa tabela prezentuje:
•wyniki działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację działań
zapisanych w GPR,
•przebieg realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
•analizę przyczyn nie zrealizowania projektów zapisanych w GPR Sława 2022 w czasie
sprawozdawczym lub szerszym,
• stan przygotowań i wdrażania projektów wpisanych do realizacji w ramach GPR Sława 2022.
I Projekty infrastrukturalne – lista podstawowa:
Nazwa w GPR

Planowany
okres realizacji
wskazany w
GPR

Podmiot realizujący
wskazany w GPR

Działania wykonane w latach /2018 r.

C.I.3.2. Projekt
Zagospodarowanie
terenu SCKiW nad
Jeziorem Sławskiem
na potrzeby turystyki
i kultury

2017-2021

Sławskie Centrum
Kultury i
Wypoczynku
(SCKiW), Gmina
Sława (GS)

- SCKiW wybudowało 7 nowych domków letniskowych;
- GS wykonała wycinkę drzew i zakrzaczeń oraz bagrowanie dna
Jeziora Sławskiego, rozpoczęła budowę nowej plaży (nawieziono
1000 ton piasku)
- w 2018 r. w ramach projektu Rekreacja nad lubuską wodą,
dofinansowanego ze środków woj. lubuskiego GS zakupiła: 500
ton piasku płukanego 0-2 mm na plażę miejską; 2 przebieralnie;
4 parasole trzcinowe; 25 ławek parkowych; wykonano
malowanie hangaru
- w 2018 r. wykonano kompleksowy remont pomostu.

C.II.1.1. Projekt
Rewaloryzacja Parku
Miejskiego

2017-2019

Gmina Sława(GS)

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO –
Lubuskie 2020 został złożony na przełomie 2016/2017;
pierwotnie nie otrzymał dofinansowania, ale po odwołaniach i
zwiększeniu alokacji konkursu 6.11.2018 r. Zarząd
Województwa Lubuskiego przyznał środki na realizację. Umowa
o dofinansowanie projektu została podpisana 30.11.2018r.
Nastąpiło przesunięcie terminów, projekt będzie realizowany
do 2020 roku.

C.II.1.2. Projekt
Przebudowa ciągu
pieszego w formę
pasażu

2018-2022

Gmina Sława(GS)

- GS złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków PROW na
lata 2014-2020 08.06.2018 r. 10.08.2018 r. otrzymaliśmy
odpowiedź negatywną ze względu na zbyt niską alokację w
konkursie. Na ten moment nie ma ogłoszonych naborów, które
pozwoliłyby realizować inwestycję.
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C.II.1.3. Projekt
Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej w Gminie
Sława

2018-2022

Gmina Sława(GS),
SCKiW, Biblioteka
Publiczna

- GS realizuje umowę nr RPLB.03.02.01-08-0011/16 dotyczącą
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w
Gminie Sława”, współfinansowaną ze środków UE, w ramach
których wykonano termomodernizację, wymianę źródeł ciepła
oraz OZE w 2 obiektach:
- w 2017 r. sala gimnastyczna przy ul. Odr. Wojska Polskiego 15,
- w 2018 r. PSP przy ul. H. Pobożnego 6.

C.II.2.1. Projekt
Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej na terenie
aglomeracji Sława

2017-2022

Gmina Sława(GS),
Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji Sława
Sp. z o.o.(ZWiK)

- 24.08. 2018 r., podpisanie umowy z wykonawcą - Konsorcjum
„Piec-Bud”, wyłonionym w ramach wielkiego przetargu, o
wartości 93 421 702,92 zł brutto,
- 2.10.2018 r. uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego
rozpoczynającego realizację inwestycji,
- 11.2018 r. rozpoczęto roboty budowlane dotyczące budowy
Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Głogowskiej oraz rurociągów
tłocznych. Na trasie Radzyń-Lipinki wykonano już 1000 metrów
takiego rurociągu. Podobnie między Lipinkami a Krążkowem.

C.II.3.1. Projekt
Modernizacja
oświetlenia
drogowego

2017-2020

Gmina Sława (GS),
OSP Sława

GS systematycznie realizuje ze środków własnych modernizację
oświetlenia drogowego:
- 04.04.2017 r.: odbiór budowy oświetlenia na ul. Jaśminowej,
Tęczowej, Poziomkowej i Malinowej.
- 30.10.2017 r.: odbiór 7 lamp w Łupicach, 14 lamp w Radzyniu.
- 19.04.2018 r.: odbiór 20 latarni z oprawami LED na ul. Nad
Stawami w Radzyniu.
- 15.06.2018 r.: odbiór 10 latarni z oprawami LED na ul. Odr.
Wojska Polskiego w Sławie.
- 15.11.2018.r: odbiór 19 latarni z oprawami LED na ul.
Przemysłowej w Sławie, łączna wartość zadania wyniosła
97.016,25 zł brutto.
- 3.12.2018r. odbiór 8 lamp z oprawami LED w Lubogoszczy oraz
4 lamp z oprawami LED w Starym Strączu, łączna wartość
61.500,00 zł brutto.

C.III.3.1.Projekt
Adaptacja budynku na
potrzeby
nowoczesnego Domu
Kultury i Biblioteki
Publicznej

2018-2022

Gmina Sława (GS)
SCKiW, Biblioteka
Publiczna

Zakończyły się w prace w zakresie termomodernizacji obiektu
przy ul. H. Pobożnego 6. Trwają prace nad dokumentacją
techniczną dotyczącą dostosowania wnętrza do potrzeb
nowoczesnego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej i OPS.
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II Projekty miękkie – lista podstawowa:
Nazwa w GPR

Planowany okres
realizacji
wskazany w GPR

Podmiot
realizujący
wskazany w GPR

Działania wykonane w 2018 r.

C.I.1.1. Projekt Klub
Integracji Społecznej (KIS)

2017-2022

OPS

*

C.I.2.1. Projekt Działanie na
rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego oraz kapitału
społecznego

2017-2022

SCKiW

Działanie jest realizowane z ramach corocznego
Programu współpracy Gminy Sława w 2019 r. z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Tegoroczne konsultacje i spotkanie z organizacjami
pozarządowymi miało miejsce 20.11.2018r. w Urzędzie
Miejskim w Sławie. Konkurs dla organizacji
pozarządowych odbył się w terminie 20.12.2018 r. 11.01.2019 r.

C.I.2.2. Projekt Stworzenie
podmiotu ekonomii
społecznej

2018-2022

SCKiW

*

C.I.3.1. Projekt Inkubator
przedsiębiorczości

2018-2022

Gmina Sława

*

C.III.1.1. Projekt Stworzenie
strefy uwalniania książek

2018-2022

Biblioteka
publiczna

*

C.III.1.2. Projekt
Punkt aktywności seniora

2018-2022

SCKiW

Punkt Aktywności Seniora funkcjonuje w Domu Kultury
przy ul. Głogowskiej 5:
- pomieszczenia DK są nieodpłatnie udostępniane
członkom Akademii Dorosłego Człowieka oraz Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów na spotkania
integracyjne
- zajęcia plastyczne, muzyczne i koła zainteresowań
prowadzą na rzecz seniorów pracownicy DK
- w 2018 r. GS przystąpiła do projektu partnerskiego pt.
„Obywatel cyfrowej przyszłości - wzrost aktywności
obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w
woj. lubuskim”, w ramach którego w 2019 r.
zaplanowano kurs podstawowej obsługi komputera i
korzystania z Internetu (15 spotkań) dla seniorów.
Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1.
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C.III.2.1. Projekt Stworzenie
kalendarza imprez cyklicznych
na Rynku starego miasta

2018-2022

SCKiW, Biblioteka
publiczna

- 1-2.05.2018 Jarmark Produktu Lokalnego
- 13.05.2018 Kartka z zagranicy … Francja
- 20.05, 22.07, 03.08.2018 Muzyczna uczta u Św.
Michała Archanioła
- 23.09.2018 Lubuskie Święto Pieśni – VII Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Chóralnej
- 14.10.2018 Dyniowy Zawrót Głowy
- 11.11.2018 Uroczystości związane z obchodami 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z
odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
na Starym Rynku w Sławie

*Realizacja projektów miękkich jest uzależniona od realizacji projektu infrastrukturalnego, związanego
z przeniesieniem domu kultury i biblioteki publicznej do budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Henryka
Pobożnego 6. Dopiero po stworzeniu odpowiednich warunków lokalowych będzie możliwe zrealizowanie zadań
miękkich.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1. Liczba mieszkań komunalnych 127 w tym socjalnych 17.
Liczba mieszkań na terenie miasta Sława 85, na terenie gminy 42.
Sprzedane lokale mieszkalne w roku 2018 – 5 mieszkań.
Remonty w roku 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Chopina 11 w udziale
Naprawa pieców kaflowych
Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Pl. Rynek 20 w udziale
Wymiana okien 3 szt. Reja 1
Naprawa elewacji W-go 9
Budowa przyłącza wodociągowego Krzepielów 74
Zakup zbiornika na nieczystości płynne
Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Krzepielów 157
Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Waryńskiego 1 w udziale

2. Zasady polityki czynszowej.
Burmistrz Sławy zarządzeniem ustala stawkę czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, nie częściej niż raz w roku.
Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.
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Ustalane czynniki obniżające stawki czynszu:
- lokal bez centralnego ogrzewania -10%
- kuchnia bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego – 10%
- lokal bez łazienki -10%
- lokal bez wc lub poza budynkiem – 10%
- lokal położony w suterenie lub na poddaszu 10%. Łącznie może być stosowana obniżka nie wyższa
jak 50% stawki bazowej.

Program opieki nad zabytkami
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek sporządzenia programu opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy). Głównym
odbiorcą programu jest społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego
wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale
również wszystkich mieszkańców, gdyż zachowane i należycie pielęgnowane dziedzictwo
kulturowe wyróżnia obszar gminy i przesądza o jej atrakcyjności.
Przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały gminny program opieki nad zabytkami będzie
elementem polityki samorządowej. Powinien służyć podejmowaniu planowych działań
dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i
krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.
Program może być wykorzystywany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, środowiska
badawcze i naukowe, właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych oraz osoby zainteresowane
kulturą i dziedzictwem kulturowym. Opracowanie i uchwalenie gminnego programu opieki nad
zabytkami nie powinno być traktowane jedynie jako realizacja przez gminę zadania ustawowego.
Programy mają bowiem służyć rozwojowi gminy poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania
zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby
społeczne, gospodarcze i edukacyjne.
Gminy Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Sława jest w trakcie opracowania, na etapie
opiniowania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Program współpracy Gminy Sława w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
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1. Gmina Sława realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zasadami współpracy administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert zostało poprzedzone przyjęciem wymaganych
procedurą, następujących aktów prawnych:
a) uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sława
z organizacjami

pozarządowymi

(ww.

podmioty

wcześniej

uczestniczyły

w udokumentowanych konsultacjach społecznych nad programem),
b) zarządzenie Burmistrza Sławy w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
złożonych ofert.
2. Współpraca finansowa Gminy Sława w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi obejmowała zadania
z zakresu:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) popularyzacji kultury,
c) ratownictwa i ochrony ludności.
3. Współpraca pozafinansowa polegała natomiast głównie na wzajemnym informowaniu się o
planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, wspieraniu organizacji
pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, doradztwie i
udzielaniu pomocy merytorycznej organizacjom.
4. Podmioty, którym zlecano realizację zadań publicznych były zobligowane do składania sprawozdań
z ich wykonania w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania. Wszystkie podmioty, które
w roku 2018 korzystały z wsparcia Gminy Sława złożyły swoje sprawozdania.

TABELA nr 1: Zestawienie kwot wydatkowanych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w roku 2018 w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie małych grantów w rozróżnieniu
na sfery realizowanych zadań publicznych.

2018
1

Otwarty konkurs ofert
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

209 500,00

popularyzacja kultury

27 000,00

Łącznie w otwartych konkursach ofert:

236 500,00

92

2

Mały grant
ratownictwo i ochrona ludności

5 000,00

popularyzacja kultury

3 000,00

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Łącznie w trybie małego grantu:

8 000,00
244 500,00

TABELA nr 2: Zestawienie podpisanych umów wraz z przyznanymi kwotami na wsparcie
realizacji zadań publicznych w roku 2018 w trybie otwartych konkursów ofert z podziałem na
rodzaje zadań publicznych.

OFERTY KONKURSOWE

Numer umowy

Nazwa
zleceniobiorcy

Tytuł zadania publicznego

Rodzaj zadania

Kwota
dotacji

Całkowita
kwota
zadania
publicznego

Konkurs ogłoszony w dniu 19 grudnia 2017 r.
1.

RLP.526.1.3.2018

Stowarzyszenie Las,
Woda & Blues

XII Ogólnopolski Festiwal
Bluesowy

Popularyzacja
kultury

10 000,00

29 870,00

2.

RLP.526.2.3.2018

Stowarzyszenie
Twórcze Horyzonty

Spotkania z podróżnikami

Popularyzacja
kultury

10 000,00

14 195,00

3.

RLP.526.3.3.2018

Stowarzyszenie
Witosława

Festiwal Muzyki Chóralnej

Popularyzacja
kultury

7 000,00

18 500,00

4.

RLP.526.4.3.2018

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Solid Sport

Solid MTB i Solid Run

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

10 000,00

33 600,00

5.

RLP.526.5.3.2018

Miejski Klub
Sportowy Sparta
Sława

Udział w rozgrywkach
piłkarskich

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

9 000,00

13 500,00

6.

RLP.526.6.3.2018

Lubuski Klub
Żeglarski

Cykl regat żeglarskich
na Jeziorze Sławskim

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

5 000,00

19 100,00

7.

RLP.526.7.2.2018

Klub Sportowy Dąb
Przybyszów

Piłka nożna

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

115 000,00

146 000,00
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RLP.526.8.3.2018

Stowarzyszenie
Uśmiech Dziecka

IV Olimpiada Dziecięca

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

3 000,00

5 700,00

9.

RLP.526.9.3.2018

Fundacja
Alternatywy

II Ogólnopolski Turniej
Boccia

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

5 000,00

18 935,00

10.

RLP.526.10.3.2018

Stowarzyszenie Lasy
i Jeziora

Zawody Wędkarskie
o Puchar Jeziora
Sławskiego

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

3 500,00

11 685,00

11.

RLP.526.11.3.2018

Klub Sportowy
Topola Łupice

My chcemy gola

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

9 000,00

15 894,00

12.

RLP.526.12.3.2018

UKS Yacht Club
Sława

Żeglarstwo dzieci
i młodzieży

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

9 000,00

22 738,00

13.

RLP.526.14.3.2018

Stowarzyszenie
Badmintonowo Tenisowe

Sławskie Turnieje Tenisa
Ziemnego
oraz Badmingtona

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

3 000,00

4 000,00

14.

RLP.526.15.3.2018

Uczniowski Klub
Sportowy Sparta
Sława

Lubię ćwiczyć Judo

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

8 000,00

19 880,00

30 000,00

37 500,00

236 500,00

411 097,00

8.

Konkurs ogłoszony w dniu 5 września 2018 r.

15.

RLP.526.20.2.2018

Klub Sportowy Dąb
Przybyszów

Piłka nożna - treningi
i udział w rozgrywkach
piłkarskich

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

Łącznie:

TABELA nr 3: Zestawienie podpisanych umów wraz z przyznanymi kwotami na wsparcie
realizacji zadań publicznych w roku 2018 w trybie art. 19a (małe granty) z podziałem na
rodzaje zadań publicznych.
OFERTY POZAKONKURSOWE (w trybie art. 19a)

1.

Numer umowy

Nazwa
zleceniobiorcy

Tytuł zadania publicznego

Rodzaj zadania

Kwota
dotacji

Całkowita
kwota zadania
publicznego

RLP.525.1.2.2018

Wodne Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe

Bezpieczeństwo
i wypoczynek

Ratownictwo
i ochrona ludności

5 000,00

14 000,00
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2.

RLP.525.2.2.2018

Fundacja Academia

Escape the room - Open
you mind

Popularyzacja
kultury

Łącznie:

3 000,00

3 560,00

8 000,00

17 560,00

Współpraca międzynarodowa
Gmina utrzymuje stosunki partnerskie z niemieckim miastem Luckau w Brandenburgii, belgijskim
miasteczkiem Esneux, mołdawskim miasteczkiem Vadul lui Vodă, ukraińską Polanicą – gmina Jaremcze
oraz Dreznem – Laubegast w Niemczech. Współpraca zadeklarowana i realizowana jest głównie w
sferze kulturalnej, sportowej oraz w zakresie wspierania wszystkich inicjatyw zmierzających do coraz
ściślejszych kontaktów między gminami, integracji ich mieszkańców, poznania historii, tradycji i kultury
oraz wymiany doświadczeń. Spotkania z przedstawicielami miast partnerskich odbywają się z reguły
co kilka miesięcy, w szczególności z okazji obchodów dni miast, targów, wydarzeń sportowych czy
kulturalnych.
Współpraca z Luckau (Niemcy) - data zawarcia porozumienia: 16.11.1991 r.
Najważniejsze dziedziny współpracy:
-

wymiana młodzieży

-

wymiana wakacyjna

-

współpraca kulturalna

-

spotkania sportowców (Eurosława)

-

współpraca emerytów

-

współpraca jednostek straży pożarnej

-

wymiana doświadczeń rolniczych.

Współpraca z Esneux (Belgia) - data zawarcia umowy: 24.07.2004 r.
Najważniejsze dziedziny współpracy:
-

podtrzymywanie stałej więzi pomiędzy urzędami miast

-

wspieranie się w każdej dziedzinie

-

wymianę pomiędzy mieszkańcami w celu rozwijania jak najlepszego dialogu - coroczne pobyty
w rodzinach (ok. 50 osób)

-

wzajemnego zrozumienia żywej wartości braterstwa europejskiego.

Współpraca z Vadul lui Vodă (Mołdawia) - data zawarcia porozumienia: 8.11.2009 r.
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Najważniejsze dziedziny współpracy:
-

coroczna wymiana młodzieży (ok. 20 osób)

-

wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy dwiema gminami w obszarach współpracy

-

udostępnianie niezbędnych informacji o kulturalnym, handlowo-ekonomicznym i socjalnym
rozwoju gmin

-

organizowanie spotkań pomiędzy mołdawskimi i polskimi przedstawicielami w celu wzajemnej
współpracy

-

prowadzenie wspólnych prac w dziedzinie stworzenia standardów turystyki i turystyki
uzdrowiskowej

-

wspieraniu działań oświatowych i kulturalnych.

Współpraca z Polanicą Jaremcze (Ukraina) - data zawarcia porozumienia: 26.06.2015 r.
Najważniejsze dziedziny współpracy:
-

wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy dwiema gminami w obszarach współpracy

-

udostępnieniu

niezbędnych

informacji

o

kulturalnym,

handlowo-ekonomicznym

i socjalnym rozwoju gmin
-

organizowaniu spotkań pomiędzy ukraińskimi i polskimi przedstawicielami w celu wzajemnej
współpracy.

-

prowadzeniu

wspólnych

prac

w

dziedzinie

stworzenia

standardów

turystyki

i turystyki uzdrowiskowej.
-

wspieraniu działań oświatowych i kulturalnych.

-

wymiana młodzieży.

Współpraca z Dreznem - Laubegast (Niemcy)
-

współpraca kulturalna (wystawy, występy zespołów artystycznych)

-

spotkania sportowców (turniej Eurosława, cykliczny rajd rowerowy Laubegast - Lubogoszcz)

-

wymiana doświadczeń w obszarach współpracy

-

wspieranie działań oświatowych i kulturalnych.

Inne formy współdziałania
Gmina Sława przynależy do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior.
Budowanie partnerstwa rozpoczęło się w 2007 roku powołaniem grupy inicjatywnej przez społeczność
lokalną 6 gmin. W 2008 roku spontaniczne spotkania grupy inicjatywnej zaczęły przybierać coraz
bardziej zorganizowaną formę i przyciągały coraz szerszą grupę osób i podmiotów zainteresowanych
udziałem w tworzeniu LGD, doprowadzając w dniu 27.03.2008 do Zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - LGD. Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS w dniu 26 czerwca
2008 r., a już 22 grudnia 2008 roku Walne Zebranie Członków przyjęło dokument strategiczny na lata
2008 -2013 pod nazwą Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Lasów i Jezior. Działalność LGD opiera się na
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realizacji projektów promocyjno-animacyjnych, projektów infrastrukturalnych, współpracy,
wykorzystywaniu spójności kulturowej oraz rozwiązywaniu wspólnych problemów i sprostaniu
wyzwaniom, jakie stoją przed gminami Krainy Lasów i Jezior. Gmina Sława ma swoich przedstawicieli
w organie decyzyjnym, jakim jest Rada LGD. W 2018 r. Gmina Sława za pośrednictwem LGD – Kraina
Lasów i Jezior złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury na kwotę 390 tyś., z czego dofinansowanie ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 248 tyś. zł.

Związki komunalne
Gmina Sława Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012 r. przystąpiła do ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO „ EKO-PRZYSZŁOŚĆ ”. Wspólną wolą trzynastu gmin było powołanie związku
międzygminnego, który przejął obowiązki gmin w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach. Zmiany są znaczące i wpływają diametralnie na dotychczasowy system
gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy, a w ich imieniu powołany Związek Międzygminny „ EkoPrzyszłość”, realizuje nowe obowiązki wynikające z ustawy.
Związek międzygminny działa na terenie trzynastu gmin trzech powiatów. Zasadniczym celem i
zadaniem jest organizacja odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie związku
w ramach rozstrzygniętego przetargu, jak również tworzeniem punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych tzw. PSZOK oraz sprawozdawczością w zakresie powierzonych zadań.
Wszystkie zadania spoczywające na Związku zostały zawarte w Statucie Związku.

Sławski Budżet Obywatelski
Inicjatywa jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo decydowania
o sposobie wydatkowania środków publicznych. Oznacza wydzieloną część środków
finansowych budżetu Gminy Sława, o wydatkowaniu której decydują mieszkańcy w drodze
głosowania. SBO jest realizowany na terenie gminy Sława od 2017 roku. Corocznie na ten cel
są przeznaczone środki finansowe w wysokości 400 tyś zł.
Liczba projektów zgłoszonych przez mieszkańców – 25
Liczba projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – 21
Liczba projektów wycofanych/ zaopiniowanych negatywnie – 4
Liczba projektów zrealizowanych w 2018 r. – 8
Łączna liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu - 6 959.
Łączna liczba głosów ważnych – 6 192, głosów nieważnych - 767.
Projekty zrealizowane w 2018 r. w ramach SBO:
1)
2)
3)
4)
5)

Budowa Obelisku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
Zakup motopomp pożarniczych przenośnych dla OSP w Sławie i Śmieszkowie,
Rodzinny park rozrywki w Krzepielowie,
Ogródek Jordanowski – Urwis,
Kuźnica, Tarnów i Radzyń wspólne działanie o dofinansowanie,
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6) Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bagnie,
7) Doposażenie ogrodu rekreacyjno-sportowego we Wróblowie,
8) Kontynuacja przebudowy ul. Bursztynowej w Lubogoszczy.
Graficzna prezentacja realizacji SBO:

Informacja o stanie i wyposażeniu OSP w gminie
STAN ORGANIZACYJNY OSP NA TERENIE GMINY SŁAWA.

1. Na terenie gminy działa 9 stowarzyszeń OSP. Wszystkie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Są to:
- OSP Sława,
- OSP Krzepielów,
- OSP Stare Strącze,
- OSP Tarnów Jezierny,
- OSP Ciosaniec,
- OSP Bagno,
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- OSP Śmieszkowo,
- OSP Łupice,
- OSP Przybyszów.
2. JOT ( Jednostki Organizacyjno-Techniczne) są powołane i działają w 6 OSP, tj.:
- OSP Sława
- OSP Krzepielów
- OSP Stare Strącze
- OSP Tarnów Jezierny
- OSP Ciosaniec
- OSP Śmieszkowo
3. W KSRG (Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) działają 2 OSP, tj.:
- OSP Sława,
- OSP Krzepielów.
4. Samochody pożarnicze
- Liczba samochodów pożarniczych: 16, w tym ciężkich 4, średnich 7, lekkich 5.
- Liczba samochodów specjalnych i innych: 6.
- W okresie sprawozdawczym skasowano 2 samochodów, w tym lekkie 0 i średnie 2
5. Członkowie OSP:
- Liczba OSP 9, w KSRG 2, zarejestrowanych w KRS 9, mających REGON 9, NIP 7, konto

bankowe 7.
- Liczba członków zwyczajnych 358, w tym mężczyzn 336, kobiet 22.
Liczba członków honorowych 4, wspierających 37.
Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczogaśniczych 123.
6. STAN REMIZ I INWESTYCJ
Remonty trwają w większości remiz. Są one częściowo finansowane ze środków przeznaczonych na
„Bezpieczeństwo i ochronę ppoż.” a częściowo z funduszy sołeckich, Gminy Sława, środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz własnych OSP. W OSP Łupice wykonano
termomodernizację elewacji remizy, odmalowano pomieszczenia, położenie płytek ceramicznych w
świetlicy. w remizie OSP Ciosaniec wykonano szpachlowanie i malowanie pomieszczeń socjalnych,
świetlicy oraz kapitalny remont komina, w OSP Tarnów Jezierny wymiana drzwi wejściowych,
uzupełnienie ubytków w elewacji, malowanie budynku remizy wewnątrz i na zewnątrz.
Potrzebne jest niezbędne wyposażenie: umundurowanie, węże, osprzęt – ograniczone środki nie dają
nadziei na spełnienie wszystkich potrzeb.
Ważnym elementem jest też przeszkolenie strażaków.
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Nadchodzi era dodatkowych wąskich specjalizacji np. techniczna, chemiczna, ratownictwa wodnego,
co wymaga dodatkowych, nie małych wydatków.
Przeszkodą dla wszystkich jednostek jest ciągły brak środków, choć wydatki są i tak duże.
7. Wyposażenie OSP:
W ostatnim roku pozyskano:
- Samochód GCBA JELCZ - OSP Krzepielów od OSP Szynkielów,
- Samochód GBA STAR 244- OSP Stare Strącze od Gminy Chocianów,
- Samochód lekki volkswagen T4- OSP Bagno od OSP Wierzbica
- Samochód Volvo do cysterny.
oraz następujący sprzęt na wyposażenie jednostek:
- pilarki do drewna,
- agregaty prądotwórcze,
- defibrylator AED
- pompy tohatsu,
- torba PSP R1 ,
- bosak dielektryczny,
- latarki,
- zestaw podpór do stabilizacji pojazdów,
- zestaw węży hydraulicznych 10m,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- parawan do osłony miejsca wypadku,
8. Źródła Pozyskania funduszy na ww. sprzęt to:
- środki Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Fundusz sprawiedliwości,
- dotacje Związku OSP RP,
- dofinansowania z budżetu gminy,
- środki własne OSP.
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Kultura
Instytucją Kultury na terenie gminy jest Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku. Skupia ono cztery
domy kultury (Sława, Śmieszkowo, Ciosaniec i Krzepielów).W domu kultury w Krzepielowie działa
zespół folklorystyczny, który z powodzeniem prezentuje się na scenach regionu i poza granicami
kraju.
W każdym z domów kultury odbywają się systematyczne zajęcia związane z zainteresowaniami
młodzieży, ale także osób dorosłych, szczególnie sławskich seniorów. Największą placówką jest dk w
Sławie i to w nim odbywa się najwięcej wydarzeń. Każdego roku przynajmniej kilkadziesiąt. To także
dom kultury bierze główny ciężar organizacji największych imprez kulturalnych i rekreacyjnych – Dni
Sławy, Jarmark produktu Lokalnego, Powitanie Lata…
W 2018 roku w domu kultury odbywały się: seanse z udziałem dwójki znanych aktorów Roberta
Więckiewicza i Kamili Kamińskiej, Festiwal Śpiewać Może Każdy, konkurs o aniołach, Coolturka,
współpraca z RCAK w ramach gali tanecznej i konkursów, Festiwal Muzyczna Uczta u św. Michała
Archanioła, pokazy teatralne i filmowe dla dzieci…

Informacje szczegółowe:
1.
07.01.2018 - Koncert Noworoczny w Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Sławie;
2.
07.01.2018 Zebranie Polskiego Związku Gołębi Pocztowych - udostępnienie sali kameralnej
Domu Kultury w Sławie;
3.
14.01.2018 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - boisko Gimnazjum w Sławie;
4.
28.01.2018 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Anioły-Serafiny-Cheruby” w Domu
Kultury w Sławie;
5.
30.01.2018 - udostępnienie sali w Domu Kultury w Sławie na zebranie zarządu Stowarzyszenia
Akademii Dorosłego Człowieka w Sławie;
6.
12.02.- 25.02.2018 - ferie zimowe dla dzieci w SCKiW;
7.
12.02. 2018 - Spektakl teatralny „Na końcu świata Przygody Misia i Kacpra Pirata” w Domu
Kultury w Sławie;
8.
17.02.2018 Zebranie Polskiego Związku Gołębi Pocztowych - udostępnienie sali kameralnej
Domu Kultury w Sławie;
9.
20.02.2018 - Spektakl teatralny „Nie do wiary w bibliotece kryją się czary” - udostępnienie sali
kameralnej w Domu Kultury w Sławie;
10.
23.02.2018 - I eliminacje – XVIII Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”- sala kameralna w
Domu Kultury w Sławie;
11.
03.03.2018 - III Sławskie Forum Kobiet Aktywnych, Zespół Romski Vanessa & Sorba w auli
Gimnazjum w Sławie; współorganizacja SAK i SCKiW;
12.
05.03. 2018 - udostępnienie sali w Domu Kultury w Sławie na zebranie członków
Stowarzyszenia Akademii Dorosłego Człowieka;
13. 10.03.2018 - Wielkanocne jaja w Domu Kultury w Sławie - udział reprezentacji Zespołu Pieśni i
Tańca im. Michała Krechowca;
14.
18.03.2018 - „Spotkania z podróżnikami”- „Spójrzmy na Meksyk z góry” - sala kameralna Domu
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Kultury w Sławie, organizator Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty, współorganizator: Sławskie Centrum
Kultury i Wypoczynku;
15.
19.03.2018 - Wielkanocne jaja - akcja świąteczna, smażenie jajecznicy i wspólne malowanie
wielkich pisanek - teren Domu Kultury w Sławie;
16.
16.03.2018 - II eliminacje XVIII Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”- sala kameralna w
Domu Kultury w Sławie;
17.
23.03.2018 - udostępnienie sali kameralnej Bibliotece Publicznej w Sławie;
18.
25.03.2018 - XVII Gminny Konkurs i Wystawa Wypieków Wielkanocnych - Łupice;
19.
07.04.2018 - udostępnienie nagłośnienia na II Turniej Judo o Puchar Burmistrza Sławy;
20.
08.04.2018 - „Spotkania z podróżnikami - „Pacyfic CREST TRIAL – 4700 KM PIESZO PRZEZ
AMERYKĘ PŁN. ROK LODU I OGNIA” – sala kameralna Domu Kultury w Sławie; organizator
Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty, współorganizator: Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku;
21.
09.04.2018 - eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego dla reprezentantów
szkół podstawowych, gimnazjów oraz instytucji kultury z powiatu wschowskiego - sala kameralna w
Domu Kultury w Sławie;
22.
14.04.2018 nagłośnienie meczu piłki nożnej - Stadion Miejski w Sławie;
23.
udostępnienie sali kameralnej Bibliotece Publicznej w Sławie;
24.
27.04.2018 - III eliminacje – XVIII Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy” - sala kameralna
w Domu Kultury w Sławie;
25.
29.04.2018 Spotkania z Podróżnikami “ZAKON BUDDYJSKI - TAM ODNALAZŁAM SZCZĘŚCIE.” w
Domu Kultury w Sławie
26.
01-02.05.2018 - Jarmark Produktu Lokalnego w Sławie - Stary Rynek w Sławie;
27.
01.05.2018 - Koncert Kapeli Góralskiej „Hajduk” - Stary Rynek w Sławie;
28.
02.05.2018 - Coolturka – prezentacja dokonań domów kultury - Stary Rynek w Sławie;
29.
08.05.2018 - nagłośnienie rocznicy zakończenia II wojny światowej;
30.
08.05.2018 - udostępnienie sali kameralnej Bibliotece Publicznej w Sławie;
31.
09.05.2018 - udostępnienie sali kameralnej Bibliotece Publicznej w Sławie na spotkanie
autorskie;
32.
10.05.2018 - eliminacje powiatowe Lubuskiej Gali Tanecznej dla zespołów z powiatu
wschowskiego - Dom Kultury w Śmieszkowie;
33.
udostępnienie sali w Domu Kultury w Sławie na spotkanie zarządu Stowarzyszenia Akademii
Dorosłego Człowieka;
34.
13.05.2018 - Kartka z zagranicy - Francja. Koncert duetu Deonofon - Plac Rynek w Sławie;
35.
15.05.2018 - udostępnienie sali kameralnej na konkurs Gminny Mistrz Czytania organizowany
przez Bibliotekę Publiczną w Sławie;
36.
20.05.2018 - Muzyczna Uczta U św. Michała Archanioła w Sławie - zespół Erlendis Quartet –
Hiszpańskie odsłony gitary i nie tylko.
37.
21.-22.-23. - nagłośnienie XI Ogólnopolskich Regat Kajakowych Olimpiad Specjalnych w Sławie;
38.
25.05.2018 - IV eliminacje XVIII Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy” w Domu Kultury w
Sławie
39.
27.05.2018 - Parafialny Festyn Rodzinny - boisko PSP w Sławie, występy i nagłośnienie;
40.
29.05.2018 - nagłośnienie Olimpiady Dziecięcej na Stadionie Miejskim w Sławie;
41.
29.05.2018 - Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Wołyńskiego - Stare Strącze nagłośnienie obchodów;
42.
02.06.2018 - Dzień Dziecka z OSP Sława, Pokazy cyrkowe, plaża SCKiW, przy współpracy z
Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Koła Łowieckiego „Ryś” w Sławie;
43.
02.06.2018 - Wyjazd Zespołu Sławianie do Luckau;
44.
03.06.2018 - Spotkania z Podróżnikami – „Wyprawa do Kaplicy Sykstyńskiej Amazonii - Dominik
Szczepański” w Domu Kultury w Sławie i w sali wiejskiej w Łupicach;
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45.
09.06.2018 - Impreza w Lubogoszczy – występy Zespołu Piosenki Biesiadnej „Sławianie” i
Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca oraz nagłośnienie, organizator Rada Sołecka wsi
Lubogoszcz;
46.
10.06.2018 - XVIII Finał „Śpiewać może każdy” - scena przy plaży SCKiW;
47.
16.06.2018 - Komedia kryminalna „Kocie łby” - spektakl komediowy w Domu Kultury w Sławie;
48.
20.06.2018 - nagłośnienie Turnieju Piłkarskiego Eurosława;
49.
22.06.2018 - Noc Świętojańska – Obrządek Nocy Kupały w wykonaniu Drużyny Wojów
Słowiańskich z Ziemi Dziadoszan „SWAR”- plaża SCKiW;
50.
01.07.2018
Wybory Miss Sławskiej Plaży – plaża SCKiW;
51.
06.07.2018
Bajka o ślicznych kwiatkach i strasznym potworze w wykonaniu Zespołu
Aktorów Polskiego Teatru w Wilnie – sala kameralna Domu Kultury w Sławie,
organizatorzy:
Starosta Wschowski i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie;
52.
07.07.2018
Powitanie Lata w Rytmie Disco (zespoły: Ekstazy, Iwan Komarenko, Effect, DJ
Brothers)– plaża SCKiW;
53.
28.06.-07.07 2018
61 Międzynarodowy Kongres Brydżowy – SCKiW;
54.
08.07.2018
Koncert Zespołu ASAŁODA z Białorusi w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w
Sławie– nagłośnienie, organizatorzy: Burmistrz Sławy, Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w
Sławie i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie;
55.
14.07.2018
Międzygminne zawody prądopiłki strażackiej w Przybyszowie – nagłośnienie;
56.
14.07.2018
Pokazy Nocne wielokrotnego Mistrza Polski Rafała Plazy - nagłośnienie –
organizator: Wake Park Sława, Coco Bongo;
57.
21.07.2018
Parafiada Myśliwska – nagłośnienie i występy;
58.
21-22.07.2018 XXII Sławski Festiwal Triathlonu – plenerowy seans filmu „Najlepszy”,
organizator Sport Górski;
59.
22.07.2018
Muzyczna Uczta U Św. Michała Archanioła w Sławie – zespół „Rzeka Niemen”
- Kościół pw. św. Michała Archanioła w Sławie;
60.
03.08.2018
Muzyczna Uczta U św. Michała Archanioła w Sławie – Przeboje wszechczasów
– szalone czasy rewii, filmu i musicalu – Zespół kameralny ORFEUS;
61.
2-3-4.08.2018 Lato bez granic Dni Sławy (Kabaret Czwarta Fala, włoski zespół Roberto Zucaro,
Jacek Wolny – ćwierćfinalista Voice of Poland, Afromental, hydro-odrzutowe show grupy Latające
Papcie, spektakl dla dzieci „Morskie opowieści – nagłośnienie);
62.
12.08.2018
III Sławskie Spotkania z Piosenką „Heniu i przyjaciele” - plaża SCKiW;
63.
15.08.2018
Piękna Niepodległa – nagłośnienie Recitalu Pieśni Patriotycznych
„Wspominając z Ułanami”;
64.
25.08.2018
Piknik Rodzinny „Niezły bigos” - konkurs na najsmaczniejszy bigos w gminie
Sława;
65.
02.09.2018
Piknik Zdrowia i Profilaktyki – plaża SCKiW, organizator: Zdrowe Lubuskie
66.
14.09.2018
Nagłośnienie na XIV Ogólnopolskie Spotkania Kuratorów Sądowych – plaża
SCKiW;
67.
16.09.2018
Spotkania z podróżnikami: Bartek Rubik i Joanna Pluta opowieść o Podróży po
Himalajach; DK Sława i Krążkowo;
68.
12.10.2018
Projekcja filmu „Najlepszy” i spotkanie z aktorką Kamilą Kamińską
69.
23.09.2018
VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej U św. Michała Archanioła w Sławie
Lubuskie Święto Pieśni pod patronatem Burmistrza Sławy, organizatorzy: Stowarzyszenie Witosława,
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej
Górze, Prafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Sławie;
70.
27.09.2018
Festiwal Biegowy „Biegiem do Sławy” - nagłośnienie;
71.
30.09.2018
Spotkania z podróżnikami, Autostopem do Chin Tomasz Korgol – sala wiejska
w Lipinkach i sala wiejska w Starym Strączu, organizatorzy: Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty i
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku;
72.
07.10.2018
Spotkania z Podróżnikami Lodowy kraniec z pazurem zimowa ekspedycja
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rowerowa za koło podbiegunowe z psem Klaudia Jadwiszczyk i Krzysztof Lewicki, - Dom Kultury w
Sławie;
73.
14.10.2018
VI Jesienny Piknik Rodzinny „Dyniowy zawrót głowy” – teren Domu Kultury w
Sławie, Konkurs na największą dynię w gminie Sława i konkurs Oryginalnych Przetworów Domowych;
74.
17.10.2018
THe Kino Bajka dla dzieci „Kosmiczna jazda”,organizatorzy: Stowarzyszenie
Twórcze Horyzonty i Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku;
75.
28.10.2018
Spotkania z podróżnikami; Magdalena Konik “NA PASTERSKICH ŚCIEŻKACH
TUSZETII”; organizatorzy: Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty i Sławskie Centrum Kultury i
Wypoczynku;
76.
05.11.2018
THe Kino Bajka dla dzieci „Kosmiczna jazda” - DK Sława 2 seanse,organizatorzy:
Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty i Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku;
77.
11.11.2018
Obchody Święta Niepodległości - nagłośnienie
78.
02.12.2018
Spotkania z podróżnikami „Boliwijski wspin” Krzysztof Wystrach;
organizatorzy: Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty i Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku;
79.
06.12.2019
Mikołajki w Sławie, w programie m.in. kiermasz bożonarodzeniowy, program
artystyczny dla dzieci Mam tę moc!, paczki dla dzieci;
80.
08.12.2019
Ze świątecznego pudełka - konkurs na oryginalny piernik, wystawa książki
zimowej i świątecznej „Z książką na święta”, dekorowanie pierników, projekcja filmu pt. „Poczta
Świętego Mikołaja”; współpraca z Biblioteką Publiczną w Sławie
81.
13.12.2018
The Kino Bajka - „Czarodziejka Lili ratuje święta”; Stowarzyszenie Twórcze
Horyzonty
oraz
Sławskie
Centrum
Kultury
i
Wypoczynku;
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku;
82.
14.12.2018
Otul miasto ciepłym szalem – akcja nad Jeziorem Sławskim – owijanie drzew
kolorowymi szalami.
W Domu Kultury w Sławie prowadzone były następujące zajęcia:
- Zajęcia plastyczne:
- 3 grupy (5-8 lat, 9-12 lat i 13 roku życia)
- Pracownia działań Twórczych dla dorosłych
- Zajęcia wokalne:
Szkółka wokalna od 7 roku życia,
Sekcja wokalna Klasy IV VI, Gimnazjum i starsi
Zespół Piosenki Biesiadnej „Sławianie” (50 osób, w tym 5-osobowy zespół instrumentalno-wokalny
„Koledzy” - gitara, akordeon, instrumenty perkusyjne, gitara basowa, gitara elektroakustyczna)
- Zajęcia taneczne:
- 2 grupy (4-10) lat
- Zajęcia dla pań gimnastyczno-taneczne z elementami jogi
Kurs tańca towarzyskiego prowadzony przez Klub Tańca Towarzyskiego "Urban" w Nowej Soli
- Sekcja brydża sportowego od 18r.ż. – zajęcia prowadzone są od końca czerwca 2017r.
W Starym Strączu:
zespół taneczny dla dzieci i zajęcia dla pań gimnastyczno-taneczne z elementami jogi prowadzi
instruktorka z DK Sława.

Cykl imprez kulturalnych nie uległ znacznym modyfikacjom. Wzbogacono ofertę domów kultur
poprzez: zwiększenie liczby spotkań z podróżnikami (projekt realizowany przez Stowarzyszenie
Twórcze Horyzonty).
Od kwietnia br. przyjmowano zgłoszenia do Festiwalu Muzyki Chóralnej, który odbędzie się we
wrześniu, a którego współorganizatorem jest Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku.
Od czerwca 2018r przyjmowano zgłoszenia do korowodu, który przeszedł ulicami miasta podczas Dni
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Sławy - Lata bez granic.
W zakresie realizacji działalności:
- działający w Domu Kultury w Sławie zespół taneczny TUTU zdobył I miejsce w eliminacjach
powiatowych Lubuskiej Gali Tanecznej oraz nominację do przeglądu na szczeblu wojewódzkim, zespół
PSOTKI otrzymał II miejsce w eliminacjach powiatowych Lubuskiej Gali Tanecznej.
- w finale XVIII Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy” Aleksandra Mroskowiak z sekcji wokalnej
Domu Kultury w Sławie otrzymała tytuł „Najlepiej Śpiewającej Sławianki”.
Dom Kultury w Krzepielowie
1.
14.01.2018 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - kwesta uliczna w Krzepielowie, Starym
Strączu, Lipinkach;
2.
09.02.2018 - Dzień Babci i Dziadka - sala Wiejska w Krzepielowie;
3.
09.02.2018 - Rozpoczęcie ferii zimowych - Dom Kultury w Krzepielowie;
4.
23.02.2018 - Zakończenie ferii zimowych, ognisko oraz nocowanie - Dom Kultury w
Krzepielowie;
5.
13.03.2018 - Dzień Sołtysa - Dom Kultury w Krzepielowie;
6.
05.03.2018 - 24.03.2018 -Prace rękodzielnicze nad palmami i jajkami wielkanocnymi - Dom
Kultury w Krzepielowie;
7.
25.03.2018 - Niedziela Palmowa występ Zespołu w Łupicach;
8.
29.04.2018 - Spotkanie z podróżnikami - Dom Kultury w Krzepielowie;
9.
02.05.2018 - Jarmark Produktu Lokalnego - występ Zespołu;
10.
28.05.2018 - Występ Zespołu na Gminnym Przeglądzie Piosenki Turystycznej
11.
02.06.2018 - Dzień Dziecka. Plaża SCKiW w Sławie;
12.
09.06.2018 - Festyn Lubogoszczy – Występy Zespołu;
13.
10.06.2018 – Dzień Mamy i Taty w Domu Kultury w Krzepielowie;
14.
25.06.2018 – Rozpoczęcie wakacji – ognisko i nocowanie w Domu Kultury w Krzepielowie;
15.
25.06.2018- 06.07.2018 - Półkolonia - Dom Kultury w Krzepielowie;
16.
25.06.2018
06.07.2018 – Półkolonia w Domu Kultury;
17.
02.07.2018
Ognisko i nocowanie w Domu Kultury;
18.
04.08.2018
Udział w korowodzie podczas Lata bez granic - Dni Sławy;
19.
12.08.2018
Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca do Drezna, występy
artystyczne;
20.
14, 16, 18. 08.2018 Wyjazd do Sławy wyznaczonej grupy Zespołu – integracja z gośćmi z
Mołdawii w ramach projektu „Wspólnie świętujemy niepodległość Polski – Międzynarodowa wymiana
młodzieży;
21.
03.09.2018 występy Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca podczas Pikniku zdrowia i
profilaktyki w Sławie;
22.
14.09-16.09.2018 Wycieczka Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca do Rewala;
23.
09.10.2018
Otwarcie hali sportowej w Krzepielowie – występ Zespołu;
24.
21.10.2018
Rozpoczęcie remontu w Domu Kultury w Krzepielowie;
25.
09.11.2018
Uroczyste obchody Święta Niepodległości – sala wiejska w Krzepielowie –
występy zespołu;
26.
02.12.2018
Spotkania z podróżnikami;
27
06.12.2018
Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Sławie;
28.
8.12.2018
Mikołaj w Krzepielowie;
W sierpniu przygotowywano wieńce dożynkowe oraz odbywały się zajęcia taneczne Zespołu Pieśni i
Tańca im. Michała Krechowca. Od września prowadzono zajęcia taneczne grupy młodszej i grupy
starszej Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca;
W listopadzie przygotowywano
wianki bożonarodzeniowe;
Ponadto odbywały się:
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Zajęcia plastyczne
Zajęcia decoupage
Dom Kultury w Ciosańcu
Do czerwca 2018 roku w Domu Kultury w Ciosańcu odbyły się imprezy według poniższego wykazu:
1. 22.01.2018 r. - Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka;
2. 12-25.02.2018 r. - organizacja zajęć w czasie trwania ferii zimowych, codziennie w godzinach 13:00
– 18:00;
3. 08.03.2018 r. - Spotkanie z okazji Dnia Kobiet;
4. 27.03.2018 r. - '"Pisanki, kraszanki, jajka malowane - Ciosanieckie, wielkanocne ozdabianie" –
spotkanie integracyjne dla mieszkańców Ciosańca i okolic;
5. 31.05.2018 r. - Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodziny;
6. 07.07.2018
Powitanie lata – piknik rodzinny” - spotkanie plenerowe dla mieszkańców
Ciosańca;
7.
02.09.2018
Dożynki w Ciosańcu – malowanie twarzy konkursy sportowe;
8.
31.08.2018 Pożegnanie wakacji – piknik rodzinny;
9.
11.09.2018
Otwarcie sali gimnastycznej w Ciosańcu – występy taneczne;
10.
07.10.2018
Spotkanie z podróżnikami;
11.
18.10.2018
Projekcja filmu Kosmiczna jazda;
12.
30.10.2018
Bal jesiennych rozmaitości;
13.
16.11.2018
Twórcze działania w barwach biało – czerwonych;
14.
26.11.2018
Spotkanie andrzejkowe;
15.
06.12.2018
Spotkanie Mikołajkowe w Ciosańcu.
Ponadto w Domu Kultury w każdą środę odbywały się zajęcia z przedszkolakami
Zajęcia plastyczne - 1 grupa (5 – 11 lat);
Zajęcia taneczne: 3 grupy (5-8 lat, 9-12 lat,6-7 lat);
Zajęcia teatralne: 1 grupa (4-12 lat);
Zajęcia tańca Towarzyskiego dla dzieci i dorosłych;
Z każdą porą roku oraz przy okazjonalnych świętach w Domu Kultury przygotowywane są dekoracje o
danej tematyce;
Dom Kultury współpracuje z Radą Sołecką i Zespołem Szkół w Ciosańcu.

Dom Kultury w Śmieszkowie
1.
14.01.2018 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- kwesta uliczna;
2.
19.01.2018 - Turniej Ligi Ogólnopolskiej we Wrocławiu - piłkarzyki-ŚKPS działający w Domu
Kultury;
3.
26.01.2018 - Uroczysta Akademia z Okazji Święta Babci i Dziadka - Dom Kultury, Szkoła
Podstawowa w Śmieszkowie;
4.
26.01.2018 - Zebranie Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Śmieszkowie - wypożyczenie sali;
5.
12.02-23.02.2018 - Ferie zimowe – cykl zajęć;
6.
08.03.2018 - Akademia z okazji Święta Kobiet- Dom Kultury w Śmieszkowie, S.AK, Rada Sołecka,
OSP;
7.
10.03.2018 - Zebranie OSP Śmieszkowo-wypożyczenie sali;
8.
16.03.2018 - Spotkanie muzyczne poświęcone twórczości Wojciecha Młynarskiego w pierwszą
rocznice śmierci-Dom Kultury w Śmieszkowie-ŚKPS;
9.
17-18.03.2018 - Mistrzostwa Polski Leonhart w Kwidzynie – piłkarzyki - ŚKPS działający w Domu
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Kultury;
10.
18.03.2018 - Spotkanie z podróżnikiem, Dom Kultury w Śmieszkowie;
11.
13.04.2018 - Turniej w piłkarzyki w Domu Kultury w Śmieszkowie;
12.
10.05.2018 - Lubuska Gala Taneczna - Dom Kultury w Śmieszkowie, SCKiW;
13.
12.05.2018 - I Major w Krakowie Leonhart 2018-piłkarzyki-ŚKPS działający w Domu Kultury w
Śmieszkowie;
14.
19.05.2018 - Dzień Dziecka - Rada Sołecka, Dom Kultury w Śmieszkowie;
15.
19.05.2018 - Zawody Konne - wypożyczenie nagłośnienia;
16.
25.05.2018 - Uroczysta Akademia z okazji Święta Mamy i Taty - Dom Kultury, Szkoła
Podstawowa w Śmieszkowie,
17.
02.06.2018 Dzień Dziecka w Sławie – współorganizator;
18.
14.06.2018 Udział w Wojewódzkiej gali tanecznej w Zielonej Górze;
19.
26-27.06.2018 Biwak na Terenie Domu Kultury w Śmieszkowie;
20.
04.08.2018
Udział w korowodzie Dni Sławy;
21.
14.09.2018
Głośne czytanie dla dzieci - Dom Kultury w Śmieszkowie;
22.
09.10.2018
Jesienny piknik dla dzieci - Dom Kultury w Śmieszkowie;
23.
25.10.2018
Kino dla dzieci - Dom Kultury w Śmieszkowie;
24.
29.10.2018
Spotkanie z podróżnikiem - Dom Kultury w Śmieszkowie
25.
07.11.2018
Obchody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - Dom
Kultury w Śmieszkowie;
26.
29.11.2018
Andrzejkowe wróżby - Dom Kultury w Śmieszkowie;
27.
06.12.2018
Zabawa mikołajkowa - Dom Kultury w Śmieszkowie oraz Rada Sołecka wsi
Śmieszkowo;
28.
19.12.2018
Spotkanie opłatkowe - Dom Kultury w Śmieszkowie;
Osiągnięcia:
19.01.2018 Turniej Ligi Ogólnopolskiej we Wrocławiu-piłkarzyki
Pary Amatorskie
Miejsce 1 Konrad KNOP i Karol KRAWCZYK,
Miejsce 3 Mateusz HŁADCZUK,
Pary Open
Miejsce 9 Mateusz HŁADCZUK,
Miejsce 17 Konrad KNOP i Karol KRAWCZYK,
Single Open
Miejsce 4 Mateusz HŁADCZUK,
Miejsce 13 Konrad KNOP,
Miejsce 17 Karol KRAWCZYK,
17.18.03.2018 Mistrzostwa Polski Leonhart w Kwidzyniu
Single Open
Miejsce 33/105 Mateusz HŁADCZUK,
Single Amatorskie
Miejsce 9 Konrad KNOP,
Miejsce 13 Karol KRAWCZYK,
Pary Amatorskie
Miejsce 9 Karol KRAWCZYK i Konrad KNOP,
13.04.2018 Turniej Piłkarzyków w Domu Kultury w Śmieszkowie
1 Miejsce Błażej GONERKA i Konrad KNOP,
3 Miejsce Szymon MALCHER i Karol KRAWCZYK,
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10.05.2018 Lubuska Gala Taneczna
3 Miejsce Emila LESZCZYŃSKA,
12.05.2018 I Major w Krakowie Leonhart 2018
Single Open
13/70 Miejsce Konrad KNOP,
25Miejsce Mateusz HŁADCZUK,
26 Miejsce Karol KRAWCZYK,
Pary Open
17 Miejsce Mateusz HŁADCZUK,
Turniej Par Losowanych DYP
5 Miejsce Mateusz HŁADCZUK,
9 Miejsce Konrad KNOP,
09.11.2018 Wiktoria Buczyńska wyróżnienie w konkursie plastycznym ph. 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę;
W lipcu i sierpniu podczas przerwy wakacyjnej odbywały się zajęcia świetlicowe. Od września
prowadzono następujące zajęcia:
- plastyczne - poniedziałek , środa , czwartek.
- taneczne - wtorek ,czwartek.
- korzystanie z sali komputerowej.
- gra w piłkę stołową.
Zajęcia w Domu Kultury w Śmieszkowie
Zajęcia plastyczne
1 grupa 5-11 lat
Zajęcia taneczne
2 grupy 6-12 lat
Korzystanie z sali komputerowej
Korzystanie z stołów do piłkarzyków
Korzystanie z punktu bibliotecznego.
W I półroczu 2018 roku wykonano prace remontowe w Domu Kultury w Sławie polegające na
wyremontowaniu pomieszczeń mieszkalnych, pomalowano pomieszczenie kuchenne w Domu Kultury
w Śmieszkowie oraz salę plastyczną w Domu Kultury w Ciosańcu. W II półroczu 2018 wykonano
następujące prace:
DK Sława
- uszczelnienie i naprawa pokrycia dachowego
- zainstalowanie licznika energii w pomieszczeniach mieszkalnych
DK Krzepielów
Pozyskano dotację celową z Gminy na remont pomieszczeń, w ramach dotacji wykonano:
- pomieszczenie biurowe (założenie regipsów, obniżenie sufitu, szpachlowanie, malowanie, wymiana
drzwi)
- garderoba piętro (obniżenie sufitu, malowanie)
- klatka schodowa (malowanie)
- sala główna (cyklinowanie i lakierowanie podłogi, oddanie sceny do użytku po uprzednich naprawach,
malowanie)
- kotłownia (odnowienie ścian, przegląd pieca centralnego ogrzewania)
- łazienka (częściowa wymiana płytek, futryn, malowanie, wymiana drzwi)
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- cały budynek (poprawa oświetlenia)
DK Śmieszkowo
- sala (malowanie ścian i sufitu)
- korytarz (malowanie)
- toalety (malowanie)
DK Ciosaniec
- pomieszczenie gospodarcze (wymiana szyby w drzwiach)
- łazienka (wymiana rur, płytek, tynkowanie ścian, malowanie)
- pomieszczenie biurowe (malowanie)
W każdym z domów kultury zainstalowano czujniki czadu w pomieszczeniach kotłowni.

Biblioteka
Biblioteka Publiczna w Sławie działa w formie samorządowej instytucji kultury. Zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców służy utworzona sieć biblioteczna na terenie gminy Sława, którą tworzy Biblioteka
Publiczna w Sławie z wyodrębnionymi działami: wypożyczalnią dla dorosłych i dla dzieci wraz z trzema
filiami w miejscowościach: Ciosaniec, Krzepielów i Stare Strącze oraz punktem bibliotecznym w
Śmieszkowie.
Głównym zadaniem biblioteki jest działanie w zakresie gromadzenia, upowszechniania i
popularyzacji książki i czytelnictwa, w tym również materiałów dotyczących naszego regionu oraz
zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców.
Do dyspozycji czytelników jest księgozbiór zaliczany do typu księgozbioru uniwersalnego i
przeznaczone są dla wszystkich grup użytkowników, niezależnie od wieku i o różnorodnych
zainteresowaniach. Księgozbiór tworzą dwa typy zbiorów: książka w formie drukowanej i zbiory
specjalne do których zaliczane są między innymi zbiory nieelektroniczne, obejmujące materiały
audiowizualne, w skład których wchodzą : gry na konsolę gier oraz audiobooki.
Księgozbiór w formie książki drukowanej na koniec roku wynosi: 34928 jednostki
inwentarzowe/woluminy. Księgozbiór zbiorów specjalnych wynosi 106 jedn. inwentarzowych, w tym
80 audiobooków i 26 gier na konsole gier. Wśród różnorodnych form wydawniczych książek,
szczególnym zainteresowaniem cieszy się nadal książka w formie tradycyjnej. Nowości wydawnicze
przyciągają szczególnie użytkowników do biblioteki. Poprzez stały dopływ nowości kształtują się nawyki
czytelnicze. Dokonując zakupów książek staramy się, aby odpowiadały jak najbardziej potrzebom
czytelniczym. Przybyło w danym roku do księgozbioru 1843 wol. książek, z czego 1146 wol. zostało
zakupionych za kwotę: 21765,00 zł, a 49 wol. otrzymaliśmy w formie darów, natomiast 648 wol. zostało
przejętych z filii w Lipinkach. Średnia cena zakupu wyniosła: 18,99 zł. Środki na zakup pochodziły z
dotacji podmiotowej, z której zakupiliśmy 868 wol. za kwotę 16500,00 zł i z dotacji celowej ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wieloletniego programu Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych, z którego zakupiliśmy 278 wol.za kwotę: 5265,00 zł. Struktura
zakupu przedstawia się następująco: 589 wol. - lit dla dorosłych, 454 wol. - lit. dla dzieci i młodzieży i
103 wol. lit. popularnonaukowej. W księgozbiorze tradycyjnym szczególną grupę zbiorów tworzy zbiór
książek wydanych dużą czcionką, który liczy obecnie 94 woluminy i przeznaczony jest dla osób z
dysfunkcją wzroku. Kolejną wyodrębnioną grupę zbiorów tworzą zbiory regionalne, określane również
nazwą: dokumenty życia społecznego, które są wydzielonym działem zbiorów ze względu na tematykę,
która dotyczy naszego miasta i regionu. Obejmują wydawnictwa, zwarte i ciągłe, pocztówki, druki
ulotne, mapy, fotografie i inne dokumenty. Wartość tego zbioru jest szczególna, gdyż zawiera materiał
o znaczeniu dokumentalnym i historycznym, będącym świadectwem naszych czasów. Sukcesywnie
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zbieramy i kompletujemy i powiększamy ten szczególny zbiór. Poszerzyliśmy ofertę dostępu do
publikacji, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom czytelniczym, aby je w jak największym
stopniu zaspokoić. Przystąpiliśmy w formie konsorcjum zorganizowanego przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze do Legimi – polskiej wypożyczalni ebooków, która umożliwia
czytelnikom bezpłatny dostęp do 22 000 publikacji o różnorodnej tematyce, dla różnych grup
wiekowych w tym dostęp do nowości wydawniczych. Przystąpienie do Legimi w bardzo dużym stopniu
umożliwia zaspokojenie wyszukanych, jednostkowych potrzeb czytelniczych.
Z biblioteki korzystają mieszkańcy miasta i gminy Sława, ościennych gmin, które między innymi uczą
się lub pracują w naszej gminie, również osoby przebywające tymczasowo na naszym terenie i
wypoczywający turyści. W ubiegłym roku, zarejestrowaliśmy 1228 czytelników, którzy reprezentują
wszystkie grupy wiekowe i zawodowe. Wypożyczyli oni na zewnątrz 20313 materiałów bibliotecznych,
odnotowaliśmy 13968 odwiedzin.
Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego Prolib i należy do Centrum Przetwarzania Danych
Bibliotecznych przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Tworzona baza
katalogowa zbiorów bibliotecznych obejmuje ok 90 % zbiorów wprowadzonych do katalogu
elektronicznego, co umożliwiło od 2018 roku, aby wszystkie placówki przeszły na elektroniczny system
wypożyczeń. Elektroniczny katalog zbiorów i ta forma wypożyczeń zaoszczędza wiele czasu, umożliwia
szybką informację o zbiorach, dostępie do danej publikacji i jest niezwykle pomocna przy dokonywaniu
zakupów.
Biblioteka to nie tylko książki i możliwość ich wypożyczenia. Użytkownicy maja również możliwość
korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, w tym również korzystania z Internetu na
własnym sprzęcie w formie wi- fi. W ramach zagospodarowania czasu wolnego mogą korzystać z
konsoli gier, gier planszowych i innych form. Organizujemy wiele różnorodnych działań, skierowanych
do różnych grup wiekowych, które przybierają różne formy, poprzez które między innymi promuje
książkę, czytanie i bibliotekę, integruje środowisko lokalne. Począwszy od lekcji bibliotecznych,
poprzez wystawy, spotkania autorskie, spektakle teatralne, zajęcia plastyczne, tematyczne,
okazjonalne, konkursy, spotkania kół zainteresowań. Szczególną uwagę poświęcamy dzieciom i do nich
kierujemy wiele działań, mając również na celu wychowanie przyszłych czytelników i odbiorców. W
2018 roku przystąpiliśmy do pilotażowego programu czytelniczego skierowanego do dzieci trzyletnich
i ich rodziców, organizowanego przez Instytut Książki ph. „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Zasadą
projektu było zaproszenie do biblioteki najmłodszych czytelników. Efektem udziału w akcji było
pozyskanie 12 nowych czytelników i wyrabianie w uczestnikach projektu poprzez zbieranie naklejek na
specjalnie dedykowanych kartach czytelnika, nawyku czytania.
Biblioteka w dzisiejszych czasach to już nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki. W dobie
wszechobecnych komputerów i Internetu, popularyzacji rozrywki cyfrowej, mediów
społecznościowych, zmiany sposobu spędzania wolnego czasu, instytucje kultury muszą się bardzo
starać, aby pozyskać użytkowników.

Turystyka - Rekreacja
Działalność turystyczna skupiona jest nad Jeziorem Sławskim. SCKiW dysponuje domkami
murowanymi, polem caravaningowym i polem namiotowym. W minionym roku na terenie ośrodka
zameldowanych zostało 7199 osób.
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Wykorzystanie bazy noclegowej na 31.12.2018 – porównanie
z poprzednimi latami
ROK

LICZBA OSÓB
ZAMELDOWANYCH

ILOŚĆ
UDZIELONYCH
OSOBONOCLEGÓW

W TYM TURYŚCI
ZAGRANICZNI
OSOBY

W TYM TURYŚCI
ZAGRANICZNI
OSOBONOCLEGI

2018

7199

18384

411

965

2017

5804

15873

336

710

2016

6852

17147

297

736

2015

8232

20124

318

889

2014

4540

12755

187

572

2013

6270

21373

1329

9125

2012

7572

23127

298

1354

2011

6419

19170

280

1093

2010

6834

22908

166

539

W 2018 roku wykonana została największa inwestycja ostatnich lat, budowa siedmiu podwójnych
domków (56 miejsc noclegowych). Już od maja 2018 korzystali z nich wczasowicze.
Dodać trzeba również kwestie związane z inwestycjami w plażę. Na kąpielisku kapitalny remont
(wymiana belek, pokładu, poręczy) przeszło molo. Wysypano 500 ton świeżego piasku, zakupione
zostały nowe parasole trzcinowe, nowe przebieralnie i 25 ławek parkowych. Na scenie zamontowany
został nowy dach.
Związane z działalnością turystyczną inne inicjatywy to przygotowywanie imprez rekreacyjnych i
promujących. Te najważniejsze to: Jarmark Produktu Lokalnego, Powitanie Lata w Rytmie Disco
(nowa impreza), Miss Sławskiej Plaży czy Tradycyjne Dni Sławy.
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