
ZARZĄDZENIE NR 48/19 

WÓJTA GMINY BOBROWICE 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie raportu o stanie gminy za 2018 rok 

     Na podstawie art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządza się, co następuje: 

 

     § 1. 1. Przedstawia się Raport o stanie gminy za 2018 r, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

     2. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę z udziałem 

radnych gminy oraz mieszkańców gminy, którzy złożyli zgłoszenie do udziału w debacie. 

 

     § 2. Raport o stanie gminy za 2018 r. przekazuje się Radzie Gminy Bobrowice. 

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Wójt Gminy 

/-/ Wojciech Wąchała 
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WSTĘP 

 

Obowiązek sporządzenia Raport o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy                               

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Nakłada 

ona obowiązek przedstawienia przez wójta co roku, do dnia 31 maja radzie gminy raportu                       

o stanie gminy, obejmującego podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,                             

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego. Zakres tego raportu może określić w drodze uchwały rada gminy. Rozpatruje 

ona raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Mogą w niej zabrać głos 

też mieszkańcy zgłoszeni oficjalnie w formie pisemnej do przewodniczącego rady. Muszą 

jednak do zgłoszenia załączyć, w przypadku gminy do 20 tys. mieszkańców, podpisy co 

najmniej 20 osób. O ile radni mają ustawowe prawo zabierania głosu bez ograniczeń 

czasowych, o tyle to prawo nie przysługuje mieszkańcom. Liczba mieszkańców mogących 

zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po 

zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania 

podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie 

uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały                          

o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania 

w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum              

w sprawie odwołania wójta. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Bobrowice obejmuje obszar 185,05 km2. Znajduje się w południowo – zachodniej części 

województwa lubuskiego w powiecie krośnieńskim, na granicy z powiatem żarskim                                 

i zielonogórskim. Od wschodu sąsiaduje z gminą Dąbie, od południa z gminą Nowogród 

Bobrzański i z gminą Lubsko, od zachodu z gminą Gubin i od północy z gminą Krosno 

Odrzańskie. Przez teren gminy (na osi północ – południe) przebiega droga wojewódzka nr 287 

Krosno Odrzańskie – Lubsko – Żary. 

 

Układ przestrzenny osadnictwa w gminie Bobrowice charakteryzuje się zachowaniem                             

w większości wsi zabudowy zwartej o układzie ulicowym, czyli zlokalizowanej po obu 

stronach drogi, niezależnie od układów pól. Niektóre miejscowości mają zabudowę 

wielodrożnicową, owalnicową, rzędową i widlicową. Podstawową formą budownictwa 

mieszkaniowego w poszczególnych miejscowościach gminy jest zabudowa jednorodzinna 

wolnostojąca. Kilka budynków wielorodzinnych, o charakterze blokowym znajduje się jedynie 

w Dychowie oraz w Wełmicach.  

 

Gmina Bobrowice jest gminą wiejską i stanowi obszar o charakterze wielofunkcyjnym. Jej 

funkcje są następujące: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, rekreacja oraz usługi na rzecz 

miejscowej ludności. Głównymi bogactwami naturalnymi gminy są złoża kruszyw 

budowlanych zalegające w dolinie Bobru (wsie Bobrowice, Chojnowo i Tarnawa Krośnieńska), 

lasy zajmujące ponad połowę jej powierzchni, ok. 66,3% (gmina należy do najbardziej 

zalesionych w województwie lubuskim) oraz walory krajobrazowe, sprzyjające rozwojowi 

funkcji turystyczno – wypoczynkowej. 
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DEMOGRAFIA 

Zgodnie z danymi ewidencji ludności na terenie Gminy Bobrowice mieszka 3111 osób (stan na 

31.12.2018r.). W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności gminy, jedynie  

w roku 2016 odnotowano przyrost mieszkańców. Jednak w podsumowaniu, biorąc pod uwagę  

lata 2014 – 2018 zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost naturalny. 

 

   Ludność Gminy Bobrowice w latach 2014 - 2018 

Stan na dzień: Liczba ludności: 

31.12.2014r. 

 

3167 

31.12.2015r. 

 

3166 

31.12.2016r. 

 

3180 

31.12.2017r. 

 

3163 

31.12.2018r. 

 

3111 
(Tabela nr 1: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności) 

 

Gmina 

Liczba 

urodzeń 

 w 2018 r. 

Liczna 

zgonów  

w 2018 r. 

Liczba 

ludności wg 

stanu na 31 

grudnia 

2018 r. 

Ludność wg płci 

(stan na 31 grudnia 2018r.) 

Kobiety Mężczyźni 

Bobrowice 

 

28 41 3111 1580 1531 

(Tabela nr 2: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności) 

 

Gmina 

Ludność ogółem w podziale na wiek (stan na 31 grudnia 2018 r.) 

 

0- 17 lat 18 - 35 lat 36 - 55 lat 56 - więcej 

 

Bobrowice 

 

560 

 

774 

 

850 

 

927 
(Tabela nr 3: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności) 

 

Gmina 

Ludność wg płci w podziale na wiek (stan na 31 grudnia 2018 r.) 

 

0- 17 lat 18 - 35 lat 36 - 55 lat 56 - więcej 
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

 

Bobrowice 

 

278 

 

282 

 

381 

 

393 

 

409 

 

441 

 

512 

 

415 
(Tabela nr 4: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności) 
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Dynamika zmian w okresie 2014 – 2018 

 

 

  (Wykres nr 1: sporządzony na podstawie danych z tabeli nr 1) 

Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt 

osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców, przybywających z pobliskich miast  

i  innych okolicznych regionów, świadczy o jej atrakcyjności i ma znaczenie dla perspektyw 

dalszego rozwoju. 

 

Urodzenia w gminie w latach 2014 – 2018 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2014 19 21 40 

2015 20 21 41 

2016 17 21 38 

2017 21 22 43 

2018 11 17 28 

Ogółem 88 102 190 
      (Tabela nr 5: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności) 

 

 

(Wykres nr 2: sporządzony na podstawie danych z tabeli nr 5) 
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Zgony w gminie w latach 2014 – 2018 

 

Rok 

 Mężczyźni Kobiety Razem 

2014 

 

14 9 23 

2015 

 

23 20 43 

2016 

 

14 13 27 

2017 

 

16 19 35 

2018 

 

23 18 41 

Ogółem 

 

90 79 169 
(Tabela nr 6: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności) 

 

   

   (Wykres nr 3: sporządzony na podstawie danych z tabeli nr 6) 
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Liczba stałych mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2018 r., na podstawie prowadzonego 

przez gminę rejestru mieszkańców w ewidencji ludności, kształtuje się następująco: 

 
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach stan na dzień 13.12.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(Tabela nr 7: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności) 

Zawarcie związku małżeńskiego w latach 2014 – 2018 

Liczba mieszkańców gminy Bobrowice, którzy zawarli związek małżeński w 2018 roku, to 44 

osoby, znacznie więcej niż w latach poprzednich pomijając rok 2015, w którym 49 

mieszkańców zawarło związek małżeński. 

 

Ilość osób, które zawarły związek małżeński w latach 2014 - 2018 

Rok 

Ilość osób, które zawarły 

związek małżeński 

31.12.2014r. 29 

31.12.2015r. 49 

31.12.2016r. 35 

31.12.2017r. 34 

31.12.2018r. 44 

Ogółem 191 
(Tabela nr 8: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności) 

Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

Barłogi 69 

Bobrowice 878 

Bronków 308 

Bronkówek 2 

Brzezinka 48 

Chojnowo 55 

Chromów 110 

Czeklin 0 

Dachów 104 

Dęby 89 

Dychów 648 

Janiszowice 126 

Kołatka 13 

Kukadło 35 

Lubnica 0 

Młyniec 0 

Prądocinek 69 

Przychów 117 

Strużka 106 

Tarnawa Krośnieńska 41 

Wełmice 221 

Żarków 72 

RAZEM 3111 
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    (Wykres nr 4: sporządzony na podstawie danych z tabeli nr 8) 

 

BEZROBOCIE 

Według stanu na 31 grudzień  2018r.  liczba ludności gminy Bobrowice wg. danych Urzędu 

Gminy Bobrowice  wyniosła 3111 osób, z czego 50,79% stanowiły kobiety,  

a 49,21% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 5,62 % ludności powiatu, 0,31% ludności 

województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby  

w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,8%, osoby w wieku produkcyjnym 61,7%,  

a w wieku poprodukcyjnym 20,5%. Porównując rok 2018 do lat ubiegłych 2016-2017 

odnotowuje się spadek liczby ludności.  Według stanu na 31 grudnia 2018r.  stopa bezrobocia 

w gminie wyniosła 2,16%. Stopa bezrobocia dla powiatu  wynosi 9,2% , a dla województwa 

wynosi 5,8%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Bobrowice  wynosiła  

69 osób, w tym 60,87% stanowiły kobiety, 39,13% mężczyźni. Udział długotrwale 

bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł  1,03%.  

Liczba ludności stan na dzień 31.12.2018r. 

Rok 
województwo 

lubuskie 
powiat krośnieński gmina Bobrowice 

 

2018 1015440 55381 3111 
       (Tabela nr 9: opracowanie na podstawie danych GUS oraz gminnej ewidencji ludności) 

 

Wybrane kategorie bezrobotnych w gminie Bobrowice – stan na dzień 31.12. 2018r. 

  

Bezrobotni Bezrobotni       

z prawem do 

zasiłku 

Bezrobotni do 

30 roku życia 

Bezrobotni 

powyżej 50 

roku życia 

Długotrwale 

bezrobotni 

Bezrobotni bez 

kwalifikacji 

zawodowych 

  Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

Gmina 

Bobrowice 69 42 16 10 25 19 18 7 33 23 25 17 
(Tabela nr 10: opracowanie na podstawie danych PUP Krosno Odrz.) 
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PODMIOTY GOSPODARCZE 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudzień 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które 

mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Bobrowice obejmowała 291 pozycji, 

z czego status „aktywny” posiadały 113 podmioty, status „wykreślony” posiadało  

154 podmiotów, status „zawieszony” posiadały 24 podmioty, a liczba podmiotów  

do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 0 pozycji. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, usługi 

transportowe, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów samochodowych. Istotną rolę  

w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia. 

 

Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w CEIDG wg. statusu – na koniec 2018 r. 

Rok Aktywny Wykreślony Zawieszony Wyłącznie w formie sp. c. 

2018 113 154 24 0 
(Tabela nr 11: opracowanie na podstawie danych www.ceidg.gov.pl) 

 

 

(Wykres nr 5: sporządzony na podstawie danych z tabeli nr 11) 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

Przedszkola: 

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach 

Przedszkole samorządowe w Dychowie (wchodzące w skład Zespołu Szkól Samorządowych 

w Dychowie) 

Szkoły: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobrowicach 

Szkoła Podstawowa im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie 

(wchodząca w skład Zespołu Szkól Samorządowych w Dychowie) 

Pozostałe: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach 
 

INSTYTUCJE KULTURY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach z filią w Dychowie. 
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II. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest przygotowany przez Wójta i uchwalony przez 

Radę Gminy budżet. Budżet Gminy Bobrowice na 2018 rok został przyjęty uchwałą                                

nr XIX/231/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku.  Prawidłowo skonstruowany budżet opiera się 

na konkretnych zasadach, takich jak między innymi zasada równowagi, zasada jawności, 

zasada realności, czy szczegółowości. Pozwala to na dokładne i wnikliwe planowanie oraz 

ułatwia realizację zaplanowanych zadań.  

Realizacja Budżetu Gminy w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

DOCHODY 

Dochody wykonano w 104,25% w stosunku do planu co daje kwotę 18 056 694,76 zł, z czego 

dochody bieżące stanowiły 17 994 803,48 zł, natomiast majątkowe 61 891,28 zł. 

Na dochody własne Gminy składają się głównie podatki od osób prawnych i fizycznych, 

podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu. Są to również różnego rodzaju 

opłaty i czynsze. Udział poszczególnych rodzajów podatków w dochodach własnych oraz                           

w dochodach ogółem obrazuje poniższa tabela: 

 

Rodzaj podatku Osoby prawne Osoby fizyczne Razem 
% doch. 

własnych 

% doch. 

ogółem 

od nieruchomości 7 106 756,26 292 582,07 7 399 338,33 81,63 40,98 

rolny 47 490,00 104 691,75 152 181,75 1,68 0,84 

leśny 375 844,00 2 176,14 378 020,14 4,17 2,09 

od środków 

transportu 
7 108,73 12 417,29 19 526,02 0,22 0,11 

dochodowy (pit                

i cit) 
74 637,25 2 113 420,00 2 188 057,25 24,14 12,12 

 

Jak widać największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości, który 

wynosi 40,98% dochodów ogółem i aż 81,63% dochodów własnych. Drugim co do wielkości 

obszarem generującym dochód są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, a mianowicie 12,12% dochodów ogółem i 24,14% dochodów własnych. Odrębną 

kategorią dochodów są wpływy z usług i opłat. Poniższa tabela pokazuje, że stanowią one 

niewielki, kilkuprocentowy udział w dochodach własnych i dochodach ogółem. 

 

Źródło dochodu Kwota  
Udział % w 

dochodach własnych 

Udział % w 

dochodach ogółem 

wpływy z usług 583 934,98 6,44 3,23 

wpływy z najmu i dzierżawy 171 806,77 1,90 0,95 

wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn 
104 500,00 1,15 0,58 

wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych i z tytułu odpłatnego  

nabycia prawa własności 

15 599,20 0,17 0,09 
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Na dochody Gminy oprócz dochodów własnych składają się dotacje i subwencje. Subwencja 

oświatowa jest przeznaczona na finansowanie zadań związanych z działalnością szkół  

i gimnazjów. Jej wielkość zależy od liczby dzieci w placówkach, jak również realizacji zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                

w szkołach podstawowych i gimnazjach. W 2018 roku Gmina Bobrowice otrzymała 

 z budżetu  państwa subwencję oświatową ogólną w wysokości 2 650 977,00 zł oraz środki  

na uzupełnienie dochodów gmin (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego) w wysokości 71 903,00 zł. Wielkość dotacji celowych otrzymanych 

z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin oraz zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pokazuje 

poniższa tabela:  

 

Rodzaj dotacji Kwota 
Udział procentowy  

w dochodach ogółem 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zleconych zadań bieżących gmin 
3 078 451,19 17,05% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 
435 924,31 2,41% 

Dotacja celowa na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych  i zakupów 

inwestycyjnych 

22 682,92 0,12% 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych 

23 322,43 0,13% 

 

Reasumując należy stwierdzić, ze blisko 100% bo 99,66 stanowią dochody bieżące Gminy, 

 a tylko  0,34% dochody majątkowe. Tak więc miały one znikomy wpływ na ogólny poziom 

dochodów Gminy. Dotacje, subwencje i inne dochody otrzymane w roku 2018 to ogółem 

35,74% i kwota 6 454 181,96 zł. Dochody własne to 64,26% i kwota 11 602 512,80 zł.  

 

WYDATKI  

Wydatki wykonano w 88,43% w stosunku do planu i wyniosły one 17 469 473,21zł.  

Na kwotę tą składają się wydatki bieżące w wysokości 14 631 470,76 zł oraz wydatki 

majątkowe 2 838 002,45 zł. Największą pozycję w budżecie Gminy zajmują wydatki  

na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną. W następnej kolejności są to wydatki  

na administrację publiczną oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 

Wydatki na oświatę to przede wszystkim wydatki na szkoły, przedszkola, gimnazjum 

i stołówki szkolne i przedszkolne, ale także wydatki na dowożenie uczniów do szkół, 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na realizację zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 

Wydatki na pomoc społeczną obejmują różnego rodzaju zasiłki, usługi opiekuńcze, 

świadczenia społeczne wśród których największą pozycję zajmuje świadczenie 500+. 
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Poniesione przez Gminę wydatki w roku 2018 w poszczególnych obszarach działalności wraz 

z ich udziałem procentowym w wydatkach ogółem przedstawia poniższa tabela: 

 

Obszar poniesienia wydatku Kwota 

Udział procentowy 

w wydatkach 

ogółem 

Rolnictwo i łowiectwo 302 023,66 1,73 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
367 529,25 2,10 

Transport i łączność 1 135 636,43 6,50 

Gospodarka mieszkaniowa 365 286,50 2,09 

Działalność usługowa 143 185,38 0,82 

Administracja publiczna 2 154 507,75 12,33 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
60 583,15 0,35 

Obrona narodowa 1 000,00 0,01 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
281 631,38 1,61 

Obsługa długu publicznego 13 234,88 0,08 

Różne rozliczenia 453 199,67 2,59 

Oświata i wychowanie 5 385 498,47 30,83 

Ochrona zdrowia 165 152,51 0,95 

Pomoc społeczna 986 831,00 5,65 

Edukacyjna opieka wychowawcza 8 879,31 0,05 

Rodzina 2 855 980,14 16,35 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 741 176,00 4,24 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 825 015,74 10,45 

Kultura fizyczna 223 121,99 1,28 

  17 469 473,21 100,00 

 

Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym  

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
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terytorialnego. Ogółem Gmina w roku 2018 wydała na ten rodzaj wydatków 2 838 002,45 zł, 

co stanowi 16,25% wydatków ogółem.  

Główne inwestycje związane są z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej  

w miejscowości Bronków, przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Dachów,  

Dychów i Bobrowice, przebudową świetlic wiejskich w Strużce i Janiszowicach oraz budową 

nowej świetlicy w miejscowości Dychów. Zakupiono sprzęt do siłowni zewnętrznych oraz 

placów zabaw w Dębach i Strużce, częściowo sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego. 

Opracowano dokumentację projektową i wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego  

w miejscowości Bronków. Zagospodarowano poddasze na dwa mieszkania komunalne  

w miejscowości Żarków. Na potrzeby straży pożarnej zakupiono specjalny samochód Land 

Rover.  

Zainwestowano  środki na zakup programu do obsługi cmentarzy – Interaktywny Administrator 

Cmentarzy. Zakupiono sprzęt do transmisji obrad sesji oraz do głosowania podczas sesji. 

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Celem wieloletniej prognozy finansowej jest stworzenie dokumentu planistycznego, 

przyjmowanego w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 

kolejnych lat budżetowych. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 

budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Wydatki na obsługę długu publicznego maleją i w roku 2018 wyniosły 13 234,88 zł. Związane 

jest to z faktem malejącego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę w bankach 

PKO i BGK. Stan zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 251 550,00 

zł. 

Wskaźniki: 

- planowanej łącznej kwoty zobowiązań: 2,31%, 

- dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 

o wydatki bieżące, do dochodów budżetu: 3,65%. 

 

Rok 2018 przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 2 433 584,74 zł zakończono 

nadwyżką budżetową w wysokości 587 221,55 zł. 

 
BUDŻETY SOŁECKIE 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, są to to środki finansowe wyodrębnione 

w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć 

służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie - czyli mieszkańcy danego 

sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego 

też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy     

i efektywny. Podstawa prawną tej instytucji jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.). Środki funduszu przeznacza się na realizację 

przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 

mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W ramach funduszu środki mogą być 

przeznaczone także na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków 

klęski żywiołowej. W takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować 

przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. Wniosek obejmujący również wspólne 

przedsięwzięcia powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 

obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.  

W budżecie na 2018 roku zaplanowano wydatki sołectw na łączną kwotę 345.298,96 zł. 

Wydatkowano 297.925,88 zł.  
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Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok 

 

 

 

Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania/przedsięwzięcia  plan  wykonanie  % 

1 2 3 4 5 6 7  8 

600       Transport i łączność       57 755,21            24 977,30      43,25% 

  60014     drogi publiczne powiatowe       29 977,30     0,00  0,00% 

    

60

50 
  wydatki inwestycyjne         5 000,00     0,00 

 
0,00% 

    
  Bronków 

Dofinansowanie do wykonania chodnika 

przy drodze powiatowej 
          5 000,00     0,00 

 
0,00% 

  

60017     Drogi publiczne i gminne       27 777,91            24 977,30      89,92% 

  

43

00 
  zakup usług pozostałych         2 800,00     0,00 

 
0,00% 

  Dychów 
Wysypanie tłucznia na drogach gminnych nr 

263/1, 274/2 
          2 800,00     0,00 

 
0,00% 

60

50 
  wydatki inwestycyjne       24 977,91            24 977,30     

 
100,00% 

  Chromów 
Wykonanie części chodnika przy drodze nr 

121 
        15 627,91              15 627,91     

 
100,00% 

  Kukadło 
Zakup kostki brukowej w celu wykonania 

nawierzchni na drodze nr 104 
          9 350,00                9 349,39     

 
99,99% 

700       Gospodarka mieszkaniowa     105 834,11            92 186,63      87,10% 

  

70095     Pozostała działalność     105 834,11            92 186,63      87,10% 

  

41

10 
  składki na ubezpieczenia społeczne             188,00                  178,04     

 
94,70% 

  
  Kukadło 

Wynajem pracownika do utrzymania 

porządku we wsi 
             188,00                   178,04     

 
94,70% 

  

42

10 
  zakup materiałów i wyposażenia       58 593,28            48 864,43     

 
83,40% 

  Bronków 

Zakup ziemi, kwiatów, nawozów, doniczek   

i środków ochrony roślin; zakup stojaków na 

rowery 

          1 590,00                1 483,00     

 

93,27% 

  Brzezinka 

Zakup ławki ogrodowej, masztu do flagi, 

zakup roślin ozdobnych, kwiatów, krzewów, 

drzewek owocowych, środków ochrony 

roślin, ziemi, kwietników, stojaków na 

kwiaty, stołu do gier 

        12 763,69                4 146,09     

 

32,48% 

  Barłogi 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki; zakup materiałów niezbędnych do 

utrzymania porządku na terenie gminnym 

          3 100,00                3 092,13     

 

99,75% 
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  Bobrowice 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarek; zakup doniczek, roślin ozdobnych, 

nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych; 

zakup impregnatów, pędzli 

          3 126,00                3 036,02     

 

97,12% 

  Chojnowo 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarek; zakup grilla z akcesoriami, krzeseł 

ogrodowych, sadzonek, kwiatów, nasion, 

nawozów, ziemi, przyborów ogrodniczych, 

desek do wykonania ławek, zakup tablic 

ogłoszeń 

          5 550,00                5 548,50     

 

99,97% 

  Dychów 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarek; zakup roślin ozdobnych, nawozów, 

ziemi, materiałów dekoracyjnych, 

materiałów ogrodniczych; zakup farb, 

przyrządów malarskich, ławek 

          3 750,00                3 675,77     

 

98,02% 

  Dęby 
Zakup środków do konserwacji  placu zabaw 

i przystanku autobusowego 
             300,00                   278,98     

 
92,99% 

  Dachów 

Zakup materiałów w celu utrzymania 

porządku i ładu w sołectwie, zakup ławek na 

plac zabaw 

          2 387,26                2 387,26     

 

100,00% 

  Janiszowice 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki; zakup impregnatów, narzędzi 

malarskich, kwiatów, ziemi, nawozów, 

ławek ulicznych i na boisko; zakup kosiarki 

z napędem 

          4 840,34                4 827,34     

 

99,73% 

  Kukadło 
Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki; zakup  ziemi i nawozów 
             549,02                   307,39     

 
55,99% 

  Przychów 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarek i pilarek; zakup kwiatów, 

nawozów, ziemi, trawy, doniczek; zakup 

farb, rozpuszczalników, narzędzi 

malarskich; zakup kosiarki-traktorka; zakup 

kluczy montażowych 

        11 332,86              11 332,64     

 

100,00% 

  Strużka 
Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki; zakup gabloty informacyjnej 
          2 215,70                2 215,70     

 
100,00% 

  
Tarnawa  

Krośnieńska 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

traktorka- kosiarki i wykaszarki; zakup 

roślin ozdobnych, kwiatów, iglaków, ziemi, 

nawozów, impregnatów 

          2 652,74                2 586,18     

 

97,49% 

  Wełmice 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki, materiałów do konserwacji mienia 

gminnego; zakup roślin ozdobnych, 

nawozów, ziemi 

          1 700,00                1 599,96     

 

94,12% 

  Żarków 

Zakup materiałów do utrzymania czystości              

i zieleni na terenie wsi; doposażenie placu 

zabaw w stoły, ławki oraz piłki 

          2 735,67                2 347,47     

 

85,81% 

41

70 
  wynagrodzenie bezosobowe         1 812,00              1 041,20     

 
57,46% 
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  Kukadło 
Wynajem pracownika do utrzymania 

porządku we wsi 
          1 812,00                1 041,20     

 
57,46% 

42

70 
  zakup usług remontowych             200,00     0,00 

 
0,00% 

  Kukadło Naprawa kosiarki              200,00     0,00  0,00% 

43

00 
  zakup usług pozostałych             491,11                  450,00     

 
91,63% 

  Brzezinka Serwis kosiarki                41,11     0,00  0,00% 

  Chojnowo 
Serwis i naprawa kosiarek; transport 

materiałów 
             350,00                   350,00     

 
100,00% 

  Dychów Serwis i naprawa kosiarek              100,00                   100,00      100,00% 

60

50 
  wydatki inwestycyjne       13 969,75            13 535,89     

 
96,89% 

  Bronków Zakup tabliczek informacyjnych            2 000,00                1 999,98      100,00% 

  Strużka 
Doposażenie placu zabaw; zakup tabliczek   

z numeracją posesji 
          6 691,51                6 691,51     

 
100,00% 

  Wełmice 
Przystosowanie byłej remizy na budynek 

gospodarczy w Wełmicach 
          5 278,24                4 844,40     

 
91,78% 

60

57 
  

finansowanie programów i projektów ze 

środków funduszy europejskich 
      30 579,97            28 117,07     

 
91,95% 

  

Bobrowice,      

Strużka, 

Tarnawa 

Krośnieńska 

Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej               

w Gminie Bobrowice -PROW 2014-2020 
        30 579,97              28 117,07     

 

91,95% 

750       Administracja Publiczna       44 289,79            43 662,98      98,58% 

  

75095     Pozostała działalność       44 289,79            43 662,98      98,58% 

  

42

10 
  zakup materiałów i wyposażenia       13 798,29            13 590,76     

 
98,50% 

  

Barłogi 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
             500,00                   500,00     

 
100,00% 

Bobrowice 
Organizacja imprez kulturalnych 

w miejscowości 
          2 112,60                2 012,98     

 
95,28% 

    

  Bronków 

Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości; zakup  materiałów do 

wieńca dożynkowego 

          1 475,00                1 439,98     

 

97,63% 

  

Chojnowo 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
               51,45                     51,45     

 
100,00% 

Dachów 
Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości 
             129,24                   129,24     

 
100,00% 

Dęby 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
             100,00                     79,14     

 
79,14% 
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Dychów 
Organizacja imprez kulturalnych                          

w miejscowości 
             495,00                   490,01     

 
98,99% 

Janiszowice 

Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości oraz zakup namiotu 

promocyjnego 

          6 835,00                6 835,00     

 

100,00% 

Przychów 
Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości 
             400,00                   400,00     

 
100,00% 

Tarnawa 

Krośnieńska 

Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości 
          1 200,00                1 200,00     

 
100,00% 

Wełmice 
Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości 
             500,00                   452,96     

 
90,59% 

42

20 
  zakup środków żywności       20 086,50            19 667,22     

 
97,91% 

  Barłogi 
Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości 
          2 000,00                2 000,00     

 
100,00% 

  Bobrowice 
Organizacja imprez kulturalnych 

w miejscowości 
          2 500,00                2 450,33     

 
98,01% 

  Bronków 

Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości; zakup pawilonu 

biesiadnego oraz materiałów do wieńca 

dożynkowego 

          3 005,74                2 940,22     

 

97,82% 

  Chojnowo 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
          1 280,89                1 279,61     

 
99,90% 

  Dachów 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
          1 557,08                1 557,08     

 
100,00% 

  Dęby 
Organizacja imprez kulturalnych                             

w miejscowości 
          1 800,00                1 800,00     

 
100,00% 

  Dychów 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
          1 450,00                1 450,00     

 
100,00% 

  Janiszowice 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
          2 000,00                1 978,03     

 
98,90% 

  Przychów 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
          1 400,00                1 398,35     

 
99,88% 

  Strużka 

Organizacja imprez kulturalnych w 

miejscowości; zakup materiałów do wieńca 

dożynkowego 

             292,79                   292,79     

 

100,00% 

  
Tarnawa 

Krośnieńska 

Organizacja imprez kulturalnych                             

w miejscowości 
          1 300,00                1 269,61     

 
97,66% 

  Wełmice 
Organizacja imprez kulturalnych                             

w miejscowości 
          1 500,00                1 251,20     

 
83,41% 

43

00 
  zakup usług pozostałych       10 405,00            10 405,00     

 
100,00% 

  Barłogi 
Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości 
             500,00                   500,00     

 
100,00% 
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  Bobrowice 
Organizacja imprez kulturalnych                          

w miejscowości 
          1 800,00                1 800,00     

 
100,00% 

  Dęby 
Organizacja imprez kulturalnych                             

w miejscowości 
             800,00                   800,00     

 
100,00% 

  Dychów 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
             505,00                   505,00     

 
100,00% 

  Bronków 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości; usługa kurierska 
          1 200,00                1 200,00     

 
100,00% 

  Dachów 
Organizacja imprez kulturalnych                           

w miejscowości 
             900,00                   900,00     

 
100,00% 

  Chojnowo 
Organizacja imprez kulturalnych                             

w miejscowości 
             500,00                   500,00     

 
100,00% 

  Przychów 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
          2 500,00                2 500,00     

 
100,00% 

  Wełmice 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
          1 000,00                1 000,00     

 
100,00% 

  Strużka 
Organizacja imprez kulturalnych                            

w miejscowości 
             700,00                   700,00     

 
100,00% 

900   
    

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
        5 000,00              5 000,00     

 
100,00% 

  90015     Oświetlenie ulic placów i dróg         5 000,00              5 000,00      100,00% 

    

60

50 
  wydatki inwestycyjne         5 000,00              5 000,00     

 
100,00% 

    
  Bronków 

Zakup lampy oświetleniowej do 

usytuowania przy drodze nr 263 
          5 000,00                5 000,00     

 
100,00% 

921   
    

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
      83 950,04            83 686,07     

 
99,69% 

  

92195     Pozostała działalność       83 950,04            83 686,07      99,69% 

  

42

10 
  zakup materiałów i wyposażenia       82 519,89            82 255,92     

 
99,68% 

  Barłogi 

Doposażenie świetlicy wiejskiej: szafa 

chłodnicza, maszyna do waty cukrowej, 

artykuły gospodarstwa domowego, baterie 

ze spryskiwaczem do zlewu, środki 

czystości, materiały dekoracyjne; zakup 

szafy gospodarczej 

          7 526,81                7 526,81     

 

100,00% 

  Bobrowice 
Wyposażenie Gminnego Ośrodka 

Kulturalnego oraz świetlicy wiejskiej 
        15 000,00              14 996,63     

 
99,98% 

  Bronków 

Doposażenie świetlicy wiejskiej: witryna 

chłodnicza, blaszki do piekarnika, środki 

czystości, zakup zlewu, garnków i materiał 

do drobnych napraw 

          3 500,00                3 396,49     

 

97,04% 
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Chojnowo 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w środki 

czystości, naczynia kuchenne, materiały 

dekoracyjne, przedłużacze, strój św. 

Mikołaja 

          1 500,00                1 500,00     

 

100,00% 

Dachów 

Doposażenie świetlicy wiejskiej                            

w gofrownicę, chłodnię, popielniczkę, 

półmiski, środki czystości 

          3 513,73                3 484,00     

 

99,15% 

Dęby 

Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały 

edukacyjne dla dzieci, środki czystości, 

lodówka, kuchenka, zastawa stołowa, 

artykuły kuchenne, materiały dekoracyjne 

        11 518,83              11 505,03     

 

99,88% 

Janiszowice 

Doposażenie świetlic wiejskich: paliwo do 

piecyka naftowego, środki czystości, 

przedłużacze, sprzęt grający, naczynia 

kuchenne, sztućce, kociołek oraz zestaw do 

grilla 

          3 018,14                3 006,61     

 

99,62% 

Wełmice 

Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki 

czystości, paliwo do piecyków, wycieraczkę, 

szafę oraz roletę zewnętrzną 

          5 800,00                5 792,24     

 

99,87% 

Dychów Doposażenie świetlicy wiejskiej         30 042,38              30 028,51      99,95% 

Przychów 
Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki 

czystości, naczynia kuchenne 
             500,00                   499,60     

 
99,92% 

  Żarków 
Doposażenie świetlicy wiejskiej                             

w wzmacniacz do sprzętu grającego 
             600,00                   520,00     

 
86,67% 

43

00 
  zakup usług pozostałych         1 430,15              1 430,15     

 
100,00% 

  Barłogi Usługa kurierska                35,00                     35,00      100,00% 

  Bronków Montaż zlewu              200,00                   200,00      100,00% 

  Janiszowice Opłata za abonament RTV              245,15                   245,15      100,00% 

  Chojnowo 
Wyrównanie terenu wokół świetlicy 

wiejskiej, transport wyposażenia 
             950,00                   950,00     

 
100,00% 

926       Kultura Fizyczna       48 469,81            48 412,90      99,88% 

  92601     Obiekty sportowe       17 500,00            17 500,00      100,00% 

    

60

57 
  

finansowanie programów i projektów ze 

środków funduszy europejskich 
        7 857,00              7 857,00     

 
100,00% 

    

  

Bobrowice, 

Bronków 

Tarnawa 

Krośnieńska 

Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej                 

w Gminie Bobrowice -PROW 2014-2020 
          7 857,00                7 857,00     

 

100,00% 

    

60

59 
  

finansowanie programów i projektów ze 

środków funduszy europejskich 
        9 643,00              9 643,00     

 
100,00% 
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Bobrowice, 

Bronków 

Tarnawa 

Krośnieńska 

Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w 

Gminie Bobrowice -PROW 2014-2020 
          9 643,00                9 643,00     

 

100,00% 

  92695     Pozostała działalność       30 969,81            30 912,90      99,82% 

    

41

70 
  wynagrodzenie bezosobowe         2 000,00              2 000,00     

 
100,00% 

    
  Wełmice 

Wynajem pracownika do wykonania ławo 

stołów 
          2 000,00                2 000,00     

 
100,00% 

    
42

10 
  zakup materiałów i wyposażenia       11 591,01            11 587,26     

 
99,97% 

      Przychów Zakup sprzętu sportowego: piłki              100,00                     97,80      97,80% 

      Strużka zakup sprzętu sportowego: piłki              300,00                   299,94      99,98% 

    
  Dachów 

Zakup ławo stołów pod wiatę oraz bramki na 

boisko sportowe 
          7 191,01                7 191,01     

 
100,00% 

      Wełmice Zakup materiałów na remont wiaty            4 000,00                3 998,51      99,96% 

    
43

00 
  zakup usług pozostałych         2 731,10              2 730,94     

 
99,99% 

    
  Dychów 

Wyrównanie i uporządkowanie terenu pod 

siłownię zewnętrzną 
             800,00                   799,84     

 
99,98% 

      Żarków Poprawa stanu boiska do piłki nożnej           1 931,10                1 931,10      100,00% 

    
60

50 
  Wydatki inwestycyjne       14 647,70            14 594,70     

 
99,64% 

      Żarków  Ogrodzenie boiska do piłki nożnej           9 000,00                8 948,00      99,42% 

    
  Bobrowice 

Zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z 

obrzeżami i materiałami elektrycznymi 
          2 874,00                2 873,00     

 
99,97% 

    
  Chojnowo 

Zakup pomieszczenia gospodarczego 

blaszanego wraz z płytami chodnikowymi i 

transportem 

          2 773,70                2 773,70     

 

100,00% 

      OGÓŁEM       345 298,96          297 925,88      86,28% 

  
    

 
 

 
III. MIENIE KOMUNALNE  

 

Gmina Bobrowice jest właścicielem mienia komunalnego o wartości księgowej 

45.813.742,57zł, w skład którego wchodzą:  

1) grunty o powierzchni 327,38 ha; 

 

2) budynki i obiekty:  

- 15 budynków użytkowych, tj. świetlice wiejskie i remizy strażackie,  

- 4 budynki szkolne, 

- 1 budynek ośrodka zdrowia, 

- 3 cmentarze gminne i domy przedpogrzebowe, 
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- 2 budynki oczyszczalni ścieków, 

- 4 budynki stacji uzdatniania wody; 
 

3) budowle i urządzenia techniczne:  

- drogi gminne (w tym wewnętrzne), 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacyjna; 

 

4) środki transportu:  

- samochody strażackie – 8 szt.  

- traktor kosiarka - 5 szt.  

 

IV. ŁAD PRZESTRZENNY  

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA GMINY  
Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Bobrowice uchwalone uchwałą nr XVII/204/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 czerwca 

2017r.,  które zostało zmienione uchwałą nr V/44/19 z dnia 26 marca 2019 r.  

 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W gminie Bobrowice aktualnie moc obowiązującą posiadają akty prawa miejscowego: 

1) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice, 

uchwalonego uchwałą nr VII/30/89 G.R.N. z dnia 21 lipca 1989 r., (publikacja 

14/291/89): 

a) zmiana uchwalona uchwałą Nr II/9/98 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 

1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 1999 r. Nr 35, poz. 376); zmiana obejmuje 

teren we wsi Dychów – Zespół Elektrowni Wodnych, 

b) zmiana uchwalona uchwałą Nr XII/98/2000 Rady Gminy Bobrowice z dnia 

4 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2001 r. Nr 15, poz. 167), zmiana 

obejmuje teren w granicach wsi Dychów – dz. nr ewid. 151/2, 

c) zmiana uchwalona uchwałą Nr XII/99/2000 Rady Gminy Bobrowice z dnia 

4 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2000 r. Nr 31, poz. 358), zmiana 

obejmuje teren w granicach wsi Dychów – dz. nr ewid. 85/2, 

d) zmiana uchwalona uchwałą Nr XII/100/2000 Rady Gminy Bobrowice z dnia 

4 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2001 r. Nr 15, poz. 168), zmiana 

obejmuje tereny w granicach wsi: Chromów – dz. nr ewid. 82, Dychów – Prądocinek 

– dz.nr ewid. 323/1, Dychów – dz. nr ewid. 168/2, 174/2 i 176/2, Bobrowice – dz. 

nr ewid. 371/1 i 370/4, Bronków – dz. nr ewid. 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, i 202/7 

oraz Kukadło – dz. nr ewid. 93/3; 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr VIII/57/99 

Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 

z 2003r. Nr 3, poz. 65), plan obejmuje tereny leśne położone w granicach wsi Bobrowice 

– część oddz. nr 93, 94, 111 i 112, z przeznaczeniem pod nasypy podpierające 

obwałowanie Kanału Dychowskiego; 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – 

letniskowej we wsi Bronków, uchwalony uchwałą Nr IX/70/99 Rady Gminy Bobrowice 

z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2001 r. Nr 34, poz. 338); 
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4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr III/22/2003 

Rady Gminy Bobrowice z dnia 7 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. 

Nr 22, poz. 415), plan obejmuje tereny leśne położone w granicach wsi Dachów – 

działki ozn. nr ewid. 6/7 L, 13/5 L i 24/5 L, z przeznaczeniem pod nasypy podpierające 

obwałowanie Kanału Dychowskiego; 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – 

letniskowej we wsi Bronków, dla działki nr ewid. 60/3, uchwalony uchwałą nr X/66/07 

Rady Gminy Bobrowice z dnia 10 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007 r. 

Nr 12, poz. 300); 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 475/4 I 475/5 oraz 

części działki nr 757 (droga gruntowa) w Bobrowicach, uchwalony Uchwałą 

Nr XX/176/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2009 r. Nr 39, poz. 549). 

Procent pokrycia planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 0,3 % powierzchni gminy.  

Lokalizacje inwestycji, w tym także inwestycji celu publicznego ustalane są indywidualnie                              

w postępowaniu administracyjnym.  

W roku 2018 wydano:  

- 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- 59 decyzji o warunkach zabudowy. 

 

ZASOBY MATERIALNE GMINY 

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM 

GMINY BOBROWICE NA LATA 2014 - 2018  
Program przyjęto uchwałą Rady Gminy Bobrowice nr XXIV/250/14 z dnia 26 czerwca 2014r. 

Gmina Bobrowice posiada: 

-    24  budynki mieszkalne, 

-    34  lokale w budynkach wielorodzinnych, 

-     2   lokale socjalne. 

 

Budynkami i lokalami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy zarządza Wójt 

Gminy. 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

wykazuje konieczność poprawy stanu technicznego ponad 50% ogólnego stanu zasobu 

mieszkaniowego. 

Zasób mieszkaniowy w większości znajduje się w budynkach wybudowanych przed 1945r., 

które wymagają w szczególności: 

a) remontu dachów, obróbek blacharskich i kominów, 

b) naprawy instalacji elektrycznych, 

c) wymiany i naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, 

d) odnowienia i naprawy elewacji budynków, 

e) remontu podłóg. 

 

PLANU WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI       

Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 przyjęty został 

zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowice  nr 82/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.                   

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 327,38 ha,              

w tym : 

- 6,1423 ha grunty oddane w użytkowanie wieczyste, 

- 2,11 ha grunty oddane w trwały zarząd. 
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Ponadto gmina Bobrowice posiada w użytkowaniu wieczystym grunty stanowiące własność 

Skarbu Państwa o łącznej powierzchni – 43,5368 ha oraz Lasów Państwowych o łącznej 

powierzchni 0,9068 ha. 

 

Plan wykorzystania nieruchomości Gminy w 2018 r.:  
1) zbywanie nieruchomości:  

Zbywanie nieruchomości odbywało się w następujących formach:  

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 475/9 i 475/10 w Bobrowicach 

(odbyły się przetargi ustne nieograniczone - zakończyły się wynikiem negatywnym w wyniku 

rezygnacji z zakupu).  

 

2) pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu:  

a) dzierżawa:  
- w 2018 r. zawarto 18 umów dzierżawy. Zasadniczo umowy dotyczyły nieruchomości 

niezabudowanych z przeznaczeniem na działalność rolniczą, 

b) trwały zarząd:  
W trwałym zarządzie znajdują się:  

- budynek Szkoły Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobrowicach,  

- budynek Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej                            

w Dychowie, 

- budynek Przedszkola Samorządowego w Dychowie i Bobrowicach, 

c) użytkowanie wieczyste  
- w 2018 r. nie oddano żadnej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

 
V. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY  
Podstawowym układem komunikacyjnym w Gminie Bobrowice jest układ drogowy złożony               

z dróg kategorii: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.  

Ogółem na terenie gminy Bobrowice znajduje się 135,37 km dróg publicznych, z tego:  

— drogi gminne – 26,7 km  

— drogi powiatowe – 95,00 km  

— drogi wojewódzkie – 13,67 km 

SIEĆ WODOCIĄGOWA  
Zaopatrzenie 17 miejscowości w Gminie Bobrowice odbywa się z 4 stacji wodociągowych,                   

a mianowicie: 

1) Stacja Uzdatniania Wody w Dychowie, zaopatrująca w wodę miejscowości Dychów, 

Prądocinek, Chromów i Brzezinkę; 

2) Stacja Uzdatniania Wody w Przychowie zaopatrująca w wodę miejscowości: Strużka, 

Przychów, Wełmice, Janiszowice, Dachów oraz Dęby; 

3) Stacja Uzdatniania Wody w Bobrowicach zaopatrująca w wodę miejscowości 

Bobrowice, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska, Barłogi, Chojnowo oraz Żarków; 

4) Stacja Uzdatniania Wody w Bronkowie zaopatrująca w wodę miejscowość Bronków. 

16 miejscowości w gminie jest podłączone do sieci wodociągowej, jedna miejscowość, tj. 

Kołatka nie jest podłączona do sieci wodociągowej. 

 

W 2018 r. wybudowano 350 mb wodociągu w m. Bronków. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. długość czynnej sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Bobrowice wynosiła 80 km. 
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SIEĆ KANALIZACYJNA  
Zbiorowe odprowadzanie ścieków oparte jest na systemie sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz 

grawitacyjnej. Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje miejscowości Bobrowice, Dychów oraz 

Bronków. 

Pozostałe miejscowości są nieskanalizowane. 

Na koniec 2018 r. Gmina Bobrowice ma zaewidencjonowanych 40 przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz 381 szt. zbiorników bezodpływowych. 

W 2018 r. nie wybudowano żadnych rurociągów kanalizacji sanitarnej. 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 14 km. 

 
VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

 

STRATEGIA ROZWOJU  

Dokument został przyjęty uchwałą Nr VIII/65/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 

2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice. Przedmiotową strategię 

przyjęto z horyzontem czasowym do 2025r. 

Strategia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd 

lokalny. Określa on priorytety, cele i zadania, których realizacja zapewni jej rozwój 

gospodarczy, społeczny i środowiskowy, a także stanowi odpowiedź na ustawowy wymóg 

prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania 

się do standardów europejskich. 

W dokumencie określono, że misją gminy jest dostatnie życie mieszkańców w przyjaznej 

dla środowiska, atrakcyjnej turystycznie gminie, umiejętnie wykorzystującej swoje zasoby 

naturalne i walory położenia oraz aktywność społeczności lokalnych, o dobrze rozwiniętej 

infrastrukturze technicznej i społeczno-kulturalnej. 

W Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice zostały wyznaczone najważniejsze obszary, które 

prowadzą do osiągnięcia misji i są rozwijane na przestrzeni od 2015 r. do 2025 r. ujęte jako: 

 

1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności gminy. 

1.1. Modernizacja, budowa, przebudowa i remont infrastruktury w zakresie edukacji i kultury. 

1.2. Rozbudowa i modernizacja  infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów, 

kanalizacji, dróg, oświetlenia, gazyfikacji, wykorzystania energii odnawialnej i Internetu. 

1.3. Rozbudowa i modernizacja  infrastruktury w zakresie turystyki i kultury. 

1.4. Rozwój współpracy sąsiedzkiej, samorządowej i międzynarodowej. 

 

2. Podniesienie poziomu życia mieszkańców, bezpieczeństwa oraz ograniczenie zjawiska 

wykluczenia społecznego. 

2.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

2.2. Wspieranie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia, podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i poziomu wykształcenia oraz budowaniu społeczeństwa informacyjnego. 

2.3. Zmniejszanie skutków i przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wykluczeniu 

społecznemu. 

2.4. Integracja i pobudzanie aktywności mieszkańców w sferze kultury, sportu, rekreacji                           

i zdrowia. 

2.5. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy. 

 

3. Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, kulturowego                                           

i gospodarczego. 

3.1. Rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie potencjału gospodarczego. 

3.2. Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju 

turystyczno-gospodarczego. 

3.3. Ochrona środowiska naturalnego gminy. 
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W 2018 r. na terenie Gminy Bobrowice realizowano następujące działania wykonywane 

przez gminę, sołectwa, placówki oświatowe gminy, bibliotekę, kluby sportowe, różne 

instytucje i organizacje, osoby prawne i fizyczne, które wpisują się w zakres Strategii Rozwoju 

Gminy Bobrowice: 

1) Budowa ośrodka rekreacyjno-kulturalnego w Dychowie (realizacja 2017-2018); 

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dachów; 

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dychów; 

4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach (realizacja 2018-2019, środki gminy 

oraz pozyskano środki z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020); 

5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bobrowicach o długości 350m 

(środki gminy oraz pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych);  

6) Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bobrowice (dot. placów zabaw                      

w Bobrowicach, Strużce i Tarnawie Krośnieńskiej oraz siłowni zewnętrznych                               

w Bronkowie, Bobrowicach, Dychowie, Dachowie i Tarnawie Krośnieńskiej/                                

- pozyskano środki z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środki gminy z funduszy 

sołeckich); 

7) Usuwanie azbestu z posesji mieszkańców Gminy Bobrowice (pozyskano środki                      

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska); 

8) Realizacja projektu E-Urząd II (okres realizacji 2017-2020 – w ramach Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego); 

9) Wykonanie oświetlenia uzupełniającego w miejscowości Bronków; 

10) Budowa jednostanowiskowego parkingu dla osoby niepełnosprawnej w Dychowie; 

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1429F w miejscowości Bobrowice Etap II (wykonanie 

nawierzchni asfaltowej) - realizacja Powiat Krośnieński przy wsparciu ze środków 

gminy; 

12) Wybudowanie części chodnika (o długości ok.180m) w miejscowości Bronków przy 

drodze powiatowej nr 1147 - realizacja Powiat Krośnieński przy wsparciu ze środków 

gminy; 

13) Nabycie pojazdu Land Rover Defender 110 PUTD5 na potrzeby OSP Bobrowice 

(środki Nadleśnictwa Brzózka i gminy); 

14) Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy 

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – dla OSP 

Bobrowice, OSP Strużka i OSP Bronków (środki Ministerstwa Sprawiedliwości                           

i gminy); 

15) Organizacja Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych  Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych oraz Ochotniczych Staży Pożarnych (wsparcie ze środków 

gminy); 

16) Organizacja Powiatowego Dnia Strażaka w Bobrowicach; 

17) Doposażenie ze środków gminy w sprzęt i umundurowanie gminnych jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Strużka, OSP Bronków i  OSP Bobrowice); 

18) Udział w polsko-niemieckim obozie sportowo-pożarniczym dzieci z Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej; 

19) Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o pożarnictwie dla dzieci; 

20) Organizacja Gminnych Dożynek w Bobrowicach; 

21) Udział w Powiatowych Dożynkach w Czarnowie; 

22) Wyposażenie w sprzęt, meble i naczynia świetlicy wiejskiej w Dychowie (środki gminy 

w ramach funduszu sołeckiego); 

23) Doposażenie świetlic wiejskich w Bobrowicach, Dęby, Janiszowice (środki gminy               

w ramach funduszu sołeckiego); 
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24) Montaż stołu tenisowego zewnętrznego w Brzezince (środki gminy w ramach funduszu 

sołeckiego); 

25) Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Bobrowice (Gminny Ośrodek Pomocy); 

26) Realizacja Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2018; 

27) Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018; 

28) Wsparcie finansowe ze środków gminy w zakresie ochrony zdrowia Zachodniego 

Centrum Medycznego; 

29) Wsparcie finansowe ze środków gminy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciw 

HPV dziewcząt; 

30) Wykonanie badań profilaktycznych mammograficznych dla kobiet; 

31) Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowościach Bobrowice, Dychów, Bronków 

(realizacja przez Ludowy Klub Sportowy „Bóbr”, Ludowy Klub Sportowy „Piaszno”                 

i Klub Sportowy „Energetyk - wsparcie finansowe ze środków gminy); 

32) Upowszechnianie biegów na orientację w miejscowości Dychów i Gminie Bobrowice 

(realizacja Uczniowski Klub Sportowy „Energetyk” - wsparcie finansowe ze środków 

gminy); 

33) Prowadzenie wielosekcyjnego klubu sportowego w Bobrowicach (realizacja Ludowy 

Klub Sportowy „Bóbr” - wsparcie finansowe ze środków gminy); 

34) Zadanie pn. „Ćwiczymy dla zdrowia  i sprawności fizycznej” (realizacja 

Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki” - wsparcie ze środków gminy); 

35) Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Tarnawa Krośnieńska i Chojnowo (2018-

2019); 

36) Organizacja zawodów wędkarskich w Bobrowicach, zawodów konnych w Tarnawie 

Krośnieńskiej, pikniku rodzinnego w Dychowie, imprez organizowanych dla seniorów 

(wsparcie ze środków gminy); 

37) Montaż Internetu szerokopasmowego na części terenu gminy (realizacja Orange Polska 

S.A.); 

38) Organizacja dla dzieci zajęć tanecznych, plastycznych, logopedycznych, mydlarskich 

oraz dla dorosłych zajęć z jogi, fitness dance, kurs komputerowy; organizacja kursów 

językowych dla dzieci (angielski) i dorosłych (angielski, niemiecki); udział                                   

w konkursach (także ogólnopolskich) plastycznych i historycznym; organizacja wakacji 

dla dzieci w świetlicy w Bobrowicach, organizacja Wielkanocnego Kiermaszu 

Rękodzieła i Kiermaszu Bożonarodzeniowego; spotkanie z OSP Bobrowice                                 

pt. „Bezpieczne ferie” (realizacja przez Gminną Bibliotekę Publiczną w świetlicy 

wiejskiej w Bobrowicach); 

39) Organizacja Dnia Sprzątania Świata (gmina z placówkami oświatowymi); 

40) Organizacja zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych (realizacja przez szkoły                                 

w Bobrowicach i Dychowie); 

41) Remont bieżący części sal lekcyjnych i pomieszczeń, wyłożenie polbrukiem części 

placu i schodów wejściowych przy szkole  (realizacja Szkoła Podstawowa                                       

w Bobrowicach); 

42) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 

43) Malowanie sali lekcyjnej i pomieszczenia w szkole (realizacja Zespół Szkół 

Samorządowych w Dychowie ); 

44) Montaż sprzętu i uruchomienie aplikacji umożliwiającej transmisję na żywo                                  

w Internecie posiedzeń sesji rady gminy; 

45) Wykonanie bieżących napraw stanu dróg na terenie gminy: 
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- rozłożenie kruszywa, wyrównanie, wałowanie nawierzchni dróg w Bronkowie (dz.119/4, 

252, 244), w Bronkowie (dz.248) w Strużka - Janiszowice, Kukadło, Wełmice, 

      - naprawa przepustów rowów (nr 787, 757, 724) w Bobrowicach, 

- wykonanie odwodnienia w Dachowie, 

      - koszenie poboczy droga gminna nr 000308F (Prądocinek), 

      - bieżąca poprawa stanu drogi do miejscowości Kukadło, 

      - naprawa wiaty na przystanku autobusowym w Tarnawie Krośnieńskiej, 

      - wyczyszczenie i udrożnienie rowów w m. Dychów (przy drodze dz. 274), w Bobrowicach 

(dz.814) i Przychowie; 

46) Wykonanie robót remontowych i innych prac w budynkach/obiektach komunalnych: 

- wzmocnienie konstrukcji dachu i montaż okien dachowych w Bobrowicach nr 104, 

- rozebranie starego muru między posesjami 12-12a w Bobrowicach, 

      - montaż wentylacji; montaż schodów strychowych w budynku nr 16 w Żarkowie, 

      - malowanie sali posiedzeń i pokoju biurowego w Urzędzie Gminy, 

      - naprawa linii zasilającej;  przebudowa pieców kaflowych w budynku nr 44 w Strużce, 

      - przestawienie pieca kaflowego w budynku nr 32, 

      - wymiana instalacji elektrycznej; postawienie pieca w budynku nr 5 w Bobrowicach, 

      - poprawienie obróbek blacharskich przy dachu na budynku nr 6 w Dychowie, 

      - wykonanie i montaż  rzeźby orła w Bobrowicach, 

      - prace ziemne  na boisku w Przychowie, 

      - budowa parkingu dla osoby niepełnosprawnej w Dychowie, 

      - montaż rynien na budynku świetlicy wiejskiej w Wełmicach, 

      - naprawa systemu nawadniania na boisku sportowym w Bobrowicach, 

      - rekultywacja boiska w Żarkowie, 

      - wertykulacja boisk w Bobrowicach, 

      - naprawa linii kablowej zasilającej świetlicę i magazyn na sprzęt w Dębach, 

      - prace pielęgnacyjne przy drzewach w Bobrowicach, w Wełmicach, w Przychowie, 

      - wymiana hydrantów w Dychowie, naprawa hydrantu w Chromowie, 

      - prace przystosowawcze obiektu po byłej remizie na budynek gospodarczy w Wełmicach. 

 

VII. ŚRODOWISKO  

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE NA LATA 2017-

2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022- 2025.  

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowice zajmuje 

się Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra - Nysa - Bóbr". 

Odpady z poszczególnych miejscowości odbierane są według ustalonego harmonogramu.  

Dodatkowo utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na 

terenie oczyszczalni ścieków w Dychowie. Mieszkańcy gminy Bobrowice mogą tam 

nieodpłatnie dostarczyć wyłącznie posegregowane odpady komunalne wytworzone                                   

w gospodarstwie domowym, zgodnie z Regulaminem PSZOK.  

System gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje od lipca 2013 roku.  

 

Gmina Bobrowice w 2018 r. uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na projekt „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bobrowice”. 
Gmina Bobrowice przystąpiła do programu priorytetowego AZBEST 2018 i uzyskała wsparcie 

finansowe do projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bobrowice” 

polegający na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest                   

z terenu gminy. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinasowanie ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 7244,30 zł oraz  środki własne 

gminy 2069 zł. Z programu skorzystało 14 gospodarstw z których odebrano, przewieziono                        

i unieszkodliwiono azbest z nieruchomości w ilości 17,260 Mg. 

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 
 

OSP Bobrowice 

OSP Bronków 

OSP Strużka 

Dane jednostek z terenu gminy Bobrowice: 

l.p. Jednostka 
OSP 

Ilość 
członków 

Pojazdy Ilość 
wyjazdów 
w 2018 r. 

1 Bobrowice 62 Volkswagen Transporter T4 – 1994 

STAR 244 – 1982 

KIA Sportage – 1999 

Land Rover – 1999 

MAN – 2017 

Lublin - 1997 

115 

2 Bronków 15 Mercedes-Benz - 1972 14 

3 Strużka 46 STAR 266 - 1989 26 

 

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Gmina Bobrowice wzięła udział w zadaniu realizowanym przez Fundusz Pomocy pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wyposażenia i urządzeń 

ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu 

popełnienia przestępstwa. 

 

 
PLAN WYKONANIE 

 

 
              27 550,00                27 550,00                            

kwota dofinansowania               27 274,50                27 274,50       

środki własne                    275,50                     275,50       

BOBROWICE              10 140,00     
 

Zestaw podpór i klinów do 

stabilizacji pojazdów                4 670,00     
 

Bosak                2 080,00     
 

Pokrowce ochronne                1 040,00     
 

Pilarka do drewna                1 800,00     
 

Latarka                   270,00     
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Plandeka                   280,00     
 

    
BRONKÓW                7 400,00     

 
PSP R1                4 900,00     

 
Zabezpieczenie poduszki                 1 710,00     

 
Latarka                   270,00     

 
Pokrowce ochronne                   520,00     

 

    
STRUŻKA              10 010,00     

 
Detektor                2 700,00     

 
Pokrowce ochronne                1 040,00     

 
Latarka                   270,00     

 
Defibrylator                6 000,00     

 
 

IX. ROLNICTWO  

 

W 2018 r. podczas wiosny i okresu letniego Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa              

i Rozwoju Wsi ogłosił Suszę Rolniczą. Zarówno kwiecień jak i maj charakteryzowały się 

bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz wysokim usłonecznieniem. Wartości tych 

elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich i miały duży wpływ 

na uprawy. Jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne co 

spowodowało duże obniżenie wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego oznaczające znaczne 

niedobory wody dla roślin. Obecnie tak duży deficyt wody powoduje, że plony wielu upraw 

były niższe z powodu występującego deficytu wody co najmniej o 20% w stosunku do plonów 

uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.  

Odnotowano szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą w następujących 

województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, podlaskim oraz wielkopolskim. 

Na terenie tych województw susza zajęła od 51,33 do 68,72% gruntów ornych. 

W związku z ogłoszoną suszą do Urzędu Gminy w Bobrowicach zgłosiło się 46 właścicieli 

gruntów rolnych z terenu naszej gminy oraz sąsiadujących, którzy złożyli wnioski                                     

o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego w 2018 roku. Została powołana komisja do szacowania szkód na terenie 

gminy. Wszystkie wnioski zostały oszacowane z zakresu szkód w gospodarstwie rolnym lub 

dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego.  

Susza rolnicza występowała wśród upraw:  

- roślin pastewnych,  

- motylkowych drobnonasiennych na zielonkę, 

- owsa, 

- zbóż ozimych,  

- kukurydzy na zielonkę,  

- łubinu słodkiego  

- gryki na ziarno,  
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- pszenicy,  

- ziemniaków, 

- aronii, 

- drzew owocowych, 

- pszenżyta, 

- jęczmienia, 

- prosa. 

Rolnicy specjalizują się w uprawach zbożach ozimych, pszenicy i roślin pastewnych. 

Producenci rolni po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez 

wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogli ubiegać się o pomoc 

w formie: - kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej, - poręczeń i gwarancji 

spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 

lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody 

powstały w związku z suszą; - udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu 

płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części 

bieżących składek; - zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy                       

w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także 

umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek 

producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 

powstały szkody; - udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji 

dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych 

spowodowane wystąpieniem suszy powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % 

danej uprawy.  

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw 

na terenie gminy było 19, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczących się                                 

w przedziale co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy było 27 osób. W związku                               

z suszą najczęstszą formą pomocy wybieraną przez producentów rolnych były wnioski do 

ARIMR oraz KRUS.  

W 2018 r. o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 61 osób posiadających na terenie Gminy 

Bobrowice gospodarstwo rolne. Łączna wysokość udzielonej pomocy na realizację wypłat 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej producentom rolnym wynosiła 172.942,32 zł. 
 

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

W Gminie Bobrowice istnieje sieć placówek edukacyjnych, począwszy od poziomu edukacji 

przedszkolnej, poprzez obowiązkowe szkoły podstawowe oraz oddział klasy III gimnazjum.  

Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym dla trzech placówek oświatowych: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobrowicach; 

2) Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie w skład, którego wchodzą Szkoła 

Podstawowa im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie                                  

i Przedszkole Samorządowe w Dychowie; 

3) Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach. 

 

Baza lokalowa placówek oświatowych 

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki i ich wyposażenie oraz dostępne dla uczniów obiekty 

sportowe, to majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów i nauczycieli. Kondycja 

materialna placówek oświatowych jest bardzo dobra, systematycznie dokonywane są prace 
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remontowe i  modernizacyjne. Wszystkie budynki szkolne są docieplone, czyste, bezpieczne                

i estetyczne.  

 

 

Placówka Sale 

lekcyjne 

Pracownia 

komputerowa 

Pracownia 

językowa 

Świetlica Stołówka  Sala 

sportowa 

SP w 

Bobrowicach 

14 2 1 1 1 1+ hala 

SP w 

Dychowie 

8 1 0 1 

wspólnie 

ze 

stołówką 

0 1 

Przedszkole 

w 

Bobrowicach 

2 0 0 0 1 0 

Przedszkole 

w Dychowie 

4 0 0 0 0 0 

 

Uczniowie w placówkach oświatowych 

Procesy demograficzne bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej, na wykorzystanie 

budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. 

Przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych kosztów 

nauczania. Mała ilość uczniów, przekłada się na korzystniejsze warunki pracy nauczycieli, 

pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do uczniów, ale znacznie zwiększa koszty 

w danej szkole. Średnia wielkość oddziału klasowego ma bezpośredni wpływ na koszty 

prowadzenia placówki szkolnej, jest więc bardzo ważna dla organu prowadzącego - toteż 

należy monitorować liczbę uczniów w oddziale. 
 

Placówka Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Średnia 

liczba 

uczniów 

w 

oddziale 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Średnia 

liczba 

uczniów 

w 

oddziale 

SP Bobrowice  169 10 17 177 10 18 

SP Dychów 119 8 15 109 7 16 

Przedszkole 

Bobrowice 

43 2 22 43 2 22 

Przedszkole 

Dychów 

39 2 20 39 2 20 
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Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w roku szkolnym 2018/2019 

Placówka nauczyciele obsługa Uczniowie 

na etat 

nauczycielski 

Uczniowie 

na etat 

obsługi 
osoba etat osoba  etat 

SP 

Bobrowice 

23 19,68 6 5,75 9 29 

 

SP Dychów 

18 13,52 7 4,75 9 25 

Przedszkole 

Bobrowice  

8 5,23 6 3,82 8 11 

Przedszkole 

Dychów 

4 3,38 4 3 12 13 

Razem 53 41,81 23 17,32 38 78 
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SP Bobrowice SP Dychów Przedszkole Bobrowice Przedszkole Dychów

Średnia liczba uczniów w klasach

rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2017/2018
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Nauczyciele dyplomowani stanowią 43% ogólnej liczby zatrudnionej kadry pedagogicznej 

natomiast 32% to nauczyciele mianowani, a 21% to nauczyciele kontraktowi i tylko 4% 

stanowią nauczyciele stażyści. 

 

POZIOM NAUCZANIA 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych                 

i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki egzaminu  gimnazjalnego w roku szkolnym 

2017/2018 przedstawiają się następująco: 

Klasa III Gimnazjum w Bobrowicach – średni wynik ucznia z historii i wiedzy o społeczeństwie 

wyniósł – 48,52 punktu, z języka polskiego – 60,28 punktu, z przedmiotów przyrodniczych – 

48,28 punktu, z matematyki – 39,40 punktu, z języka niemieckiego podstawowego – 75,20 

punktu, a z rozszerzonego – 44,80 punktu, z języka angielskiego podstawowego – 45,90 punktu, 

a z rozszerzonego – 51,25 punktu.  

 

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ, DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ 

ORAZ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich szkołach 

realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki.  

W placówkach oświatowych uczniowie brali udział w zajęciach specjalistycznych takich jak: 

rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne, warsztaty i tak w;  

Szkole Podstawowej w Bobrowicach  - 94 uczniów,  

Oddziałach Gimnazjalnych w Bobrowicach – 46 uczniów, 

Szkole Podstawowej w Dychowie – 64 uczniów, 

Przedszkolu Samorządowym w Dychowie – 30 uczniów, 

Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach – 19 uczniów. 

 

4%

21%

32%

43%

Struktura zatrudnienie nauczycieli wg stopnia 
awansu zawodowego

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany
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W szkołach również prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów co przedstawiało się 

następująco:  

 

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach  - 63 uczniów w 11 kołach zainteresowań,  

Oddziały Gimnazjalne w Bobrowicach – 46 uczniów w 5 kołach zainteresowań, 

Szkoła Podstawowa w Dychowie – 57 uczniów 10 kołach zainteresowań. 

 

Uczniowie brali udział w programach takich jak: „Aktywnie dla klimatu”, „Dzień drzewa”, 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”, „Szklanka 

mleka”, „Dzień Ziemi”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Warzywa i owoce w szkole”, „Góra 

grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Nasze przedszkole”, 

„Czyste powietrze wokół nas”. 

 

Wśród przedsięwzięć realizowanych przez szkoły dla realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczych i profilaktycznych wymienić należy uroczystości patriotyczne                    

z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wybuchu II Wojny Światowej, Święta 

Niepodległości 11 listopada, uroczystości poświęcone patronom szkoły. W tradycji szkolnej 

utrwaliły się i były zorganizowane uroczystości z okazji świąt religijnych (Jasełka 

Bożonarodzeniowe, Przegląd Kolęd), Dnia Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, Dnia Ziemi,  

Dnia Dziecka, Ślubowania pierwszoklasistów, Dnia języków obcych. Organizowano także 

konkursy wiedzy i sprawności oraz różnego rodzaju zawody sportowe. 

 

NAGRODY I STYPENDIA 

W roku 2018 ufundowano dwie nagrody pieniężne w łącznej kwocie 750 zł dla absolwentów 

gimnazjum z najwyższą średnią ocen.  

Pomoc materialna uczniom w postaci stypendiów szkolnych została udzielona na podstawie 

przepisów Prawa oświatowego  w liczbie świadczeń – 34 na kwotę 8.831,76 zł. 

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie 

z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. W okresie sprawozdawczym na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli wydatkowana została kwota 13.226,00zł.  

 

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH UCZNIÓW. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice rozpatrywano zgodnie z dyspozycją 

art. 122 ustawy - Prawo oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację 

powyższego zadania otrzymano dotację od Wojewody Lubuskiego w kwocie 32.324,00 zł, 

która w 100% pokryła poniesione wydatki. 

 

XI. KULTURA I SPORT 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOBROWICACH 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach jest samorządową instytucją kultury działającą 

na terenie Gminy Bobrowice. 

Biblioteka od lipca 2015 r. zarządza halą widowiskowo - sportową – wydzierżawioną od Gminy 

Bobrowice. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30. 06. 2021 r. 
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Natomiast od dnia 1 lutego 2018 r. zarządza świetlicą wiejską w Bobrowicach, również 

wydzierżawioną od Gminy Bobrowice. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 31. 01. 2021 r. 

 

Biblioteka zatrudnia 8 osób na stanowiskach: 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej –1 etat, 

- Bibliotekarz Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach Filia w Dychowie –1 etat, 

- Główny księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowicach –1/8 etatu, 

- Organizator prac kulturalno – społecznych – ½ etatu, 

- Inspektor ochrony danych – 1/8 etatu, 

- Pracownik gospodarczy – 3 osoby / ½ etatu. 

 

Stan sieci bibliotecznej w 2018 r.: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach: 

czynna poniedziałek 8:00 – 16:00 

             wtorek           8:00 – 16:00 

             środa             9:00 – 17:00 

             czwartek       8:00 – 16:00 

             piątek           10:00 – 18:00 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach mieści się w budynku Szkoły Podstawowej                   

w Bobrowicach, zajmuje pomieszczenie o powierzchni 50 m2, w bibliotece znajduje się kącik 

czytelniczy przeznaczony  na 9 miejsc dla czytelników.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach Filia Dychów: 

czynna poniedziałek 8:00 – 16:00 

             wtorek           8:00 – 16:00 

             środa             9:00 – 17:00 

             czwartek       8:00 – 16:00 

             piątek           10:00 – 18:00 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach Filia w Dychowie mieści się na piętrze budynku 

Szkoły Podstawowej w Dychowie, zajmuje 2 pomieszczenia o powierzchni 60 m2,                              

w bibliotece znajduje się czytelnia z 12 miejscami dla czytelników. 

 

Finanse 

1) W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach otrzymała dotację podmiotową 

od organizatora na działalność bieżącą biblioteki, hali widowiskowo – sportowej i świetlicy 

wiejskiej w kwocie 390 514,51 zł; 

2) Dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Biblioteki Narodowej                

„ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości  5990,00 zł; 

 3) Środki wypracowane – 9 357,58 zł. 

 

Zbiory biblioteczne 

Stan księgozbioru Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobrowicach i Filii w Dychowie na koniec 

2018 r. wyniósł 21.787 woluminów. 

W roku 2018  Biblioteka z własnych środków budżetowych na zakup nowych pozycji 

książkowych wydała kwotę 12 218,68 zł, za którą nabyła 511 woluminów. 

Natomiast z dotacji celowej przydzielonej w wysokości 5 990,00 zł przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, GBP w Bobrowicach zakupiła 310 woluminów. 

Łącznie zakupiono 821 woluminów za kwotę 18 208,68 zł. 
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W 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobrowicach przeprowadzono selekcje 

księgozbiorów i  protokolarnie wycofano i wykreślono z inwentarza łącznie  205 woluminów 

o wartości 1 510,48 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość księgozbioru wyniosła – 307 832,88 zł. 

Na prenumeratę czasopism w liczbie 12 tytułów dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                 

w Bobrowicach i  7 tytułów dla Filii Bibliotecznej w Dychowie w 2018 r. wydano łącznie                          

3 596,52 zł. 

 

Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów 

 GBP w Bobrowicach GBP w Bobrowicach Filia 

Dychów 

Liczba czytelników 

zarejestrowanych 

301 187 

Liczba odwiedzin 

wypożyczalni 

4451 1622 

Liczba wypożyczeń 

księgozbioru 

7214 2610 

Liczba wypożyczeń 

czasopism 

82 28 

Liczba odwiedzin w czytelni 4654 2379 

Liczba korzystania z 

księgozbioru w czytelni 

3886 1213 

Liczba korzystania z 

czasopism w czytelni 

2010 600 

Liczba odwiedzin w czytelni 

Internetowej 

1655 1299 

Liczba udzielonych 

informacji 

357 443 

Opracowanie własne: Dziennik biblioteki 

Działalność kulturalno – oświatowa: 

- przeprowadzono  29  lekcje biblioteczne (407 uczestników), 

- przygotowano  30 wystaw ( fotogazetki,) 

- całoroczny konkurs  „Spotkania z literaturą”  ( rok szk. 2017/2018)  w etapach miesięcznych 

ze  znajomości wybranych baśni , mitów dla dzieci i legend dla klas I  - III, 

- spotkanie autorskie z Michałem Sar, 

- przy współpracy z Radą Sołecką zorganizowano Dzień Kobiet i Dzień Dziecka,    

- konkurs na ozdobę wielkanocną dla przedszkolaków i uczniów   (udział  wzięło 77 osób ), 

- z okazji Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Zych  pt. : „Potwory 

książkowe” dla kl. I – III, 

- pasowanie na czytelnika uczniów klas  I,                   

- rozgrywki gier planszowych „Zagraj w historię”, 

- cykl lekcji bibliotecznych z okazji odzyskania niepodległości – „Krótkie opowiadania                             

o wielkich Polakach” ( J. Piłsudski, F. Chopin, I. Sendlerowa), 

- konkurs wiedzy ph. „Niepodległa”, 

- konkurs plastyczny ph. „Niepodległa”, 

- „ Komendant wolnej Polski” – Dzień Głośnego Czytania, 

- Dzień Pluszowego Misia, 

- warsztaty piernikowe dla dzieci, 

- konkurs plastyczny na ozdobę bożonarodzeniową. 
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ŚWIETLICA WIEJSKA W BOBROWICACH: 

 

- zorganizowano ferie w świetlicy - codzienne spotkania  z dziećmi, malowanie, rysowanie,                  

- zajęcia kreatywne, rozwiązywanie krzyżówek tematycznych, rebusów, quizów,  

- zajęcia kulinarne, warsztaty mydlarskie dla dzieci, zajęcia manualne: wiklina papierowa, 

kwiaty  z bibuły i krepiny, warcaby, 

- spotkanie ze strażakami z OSP Bobrowice pt. „ Bezpieczne ferie”, pogadanka na temat 

zachowania się na lodzie w sytuacji niebezpiecznej i zagrażającej życiu, pokaz sprzętu 

ratowniczo- gaśniczego, 

- zajęcia plastyczne „mapa Polski oczami dziecka”, warsztaty połączone z zagadkami, 

opowiadaniem legend, pamiątkami z wyjazdów, 

- zorganizowano zajęcia taneczne pod okiem instruktorek ze szkoły tańca,  

- zajęcia z jogi dla dorosłych pod okiem wykwalifikowanej instruktorki, 

- fitness dance dla dorosłych,                          

- kursy językowego dla dorosłych z języka angielskiego, języka niemieckiego,   

- kurs komputerowy dla dorosłych,  (kursy organizowane przy współpracy  z firmą szkoleniową 

‘’AKAPIT’’ z Żar, zajęcia w całości bezpłatne, refundowane ze środków unijnych,  

- zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci: podział na 3 grupy wiekowe – współpraca                

ze Stowarzyszeniem MENTOR z Żar, 

- zajęcia logopedyczne dla dzieci - potkania indywidualne oraz grupowe. 

 

SPORT 

Obiekty sportowe 

Na terenie Gminy Bobrowice znajdują się następujące obiekty sportowe: 

Wyszczególnienie 

 

Ilość 

Hala widowiskowo sportowa 1 

Boisko wielofunkcyjne 1 

Boisko piłkarskie pełnowymiarowe 2 

Boisko piłkarskie 

niepełnowymiarowe 

6 

Boisko do piłki siatkowej 1 

Boisko do piłki plażowej 5 

Siłownie zewnętrzne  13 

 

 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 

 

Zajęcia treningowe prowadzone przez Gminne Kluby Sportowe 

Tenis stołowy LUKS Bóbr 

Badminton LUKS Bóbr 

Piłka nożna w kategorii żaków, młodzika LUKS Bóbr 

Piłka nożna w kategorii seniorzy LKS Bóbr Bobrowice 

Piłka nożna w kategorii seniorzy LZS Piaszno Bronków 

Piłka nożna w kategorii seniorzy LZS Energetyk Dychów 

 

Imprezy sportowe 

Spartakiada unihokej dziewcząt  

Spartakiada unihokej chłopców 

Spartakiada badminton dziewcząt 
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Spartakiada badminton chłopców 

Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii młodzika 

Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii seniorzy 

Halowy Turniej Niepodległościowy Piłka Nożna 

Halowy Turniej  Ministrantów Piłka Nożna 

Halowy Turniej Mikołajkowy Piłka Nożna w kategorii żaki 

 

Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy 

Aktywny rodzic - zdrowe dziecko 

Siatkówka 

Gry zespołowe młodzież  

Piłka nożna mieszkańcy Dachowa 

Rolkowisko 

 

Zajęcia komercyjne   
Nadleśnictwo Brzózka 

 

W 2018 roku ogłoszono jeden konkurs na dofinansowanie realizacji zadań publicznych. 

Konkurs dotyczył pięciu zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu. Złożono pięć ofert po jednej na każde zadanie. Podpisano pięć umów na łączną kwotę 

101.000 zł oraz trybie poza konkursowym podpisano trzy umowy na łączną kwotę 10.000zł. 

 

Dotacje w trybie konkursowym otrzymały następujące stowarzyszenia:  

1) LKS „Bóbr” Bobrowice otrzymał dotację w wysokości 25.000 zł na zadanie pt: 

„Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Bobrowice”. W ramach tego zadania odbywały 

się zajęcia treningowe i rozgrywki ligowe; 

2)  KS „Energetyk” Dychów otrzymał dotację w wysokości 29.000 zł na zadanie  

pt: „Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Dychów”. W ramach tego zadania 

odbywały się zajęcia treningowe i rozgrywki ligowe; 

3)  UKS „Energetyk” Dychów otrzymał dotacje w wysokości 14.000 zł na zadanie  

pt: „Upowszechnianie biegów na orientację w miejscowości Dychów i Gminie Bobrowice”.                  

W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia treningowe i zawody sportowe; 

4) LKS „Piaszno” Bronków otrzymał dotacje w wysokości 19.000zł na zadanie                                

pt: „Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Bronków”. W ramach tego zadania 

odbywały się zajęcia treningowe i rozgrywki ligowe; 

5) LKS „Bóbr” Bobrowice otrzymał dotację w wysokości 14.000 zł na realizację zadania              

pt: „Prowadzenie wielosekcyjnego klubu sportowego w Bobrowicach”. W ramach tego zadania 

prowadzone były zajęcia treningowe i zawody sportowe w sekcjach badminton, tenis stołowy, 

piłka nożna. 

 

Dotacje w trybie poza konkursowym otrzymały następujące stowarzyszenia:  

1) Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki” otrzymały dotacje w wysokości 4.500 zł na 

zadania pt: „Ćwiczymy dla zdrowia i sprawności fizycznej” oraz na zadanie pt. „Dzień seniora” 

na które przeznaczono kwotę 2.500 zł; 

2) LKS „Bóbr” Bobrowice otrzymał dotacje w wysokości 3.000 zł na zadanie pt: 

„Prowadzenia rozgrywek piłkarskich grupy seniorów – klasa A”. 
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XII. POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

       Świadomość istniejących problemów społecznych oraz różnorodność i złożoność ludzkich 

potrzeb, zmuszają do poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na rzecz osób 

 i rodzin wymagających wsparcia. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielanie 

takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwia im samodzielną egzystencję, daje szansę 

zaspokojenia podstawowych potrzeb, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, zapewnia 

realizację ról społecznych i stwarza możliwości rozwoju. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom, w których dochód 

na osobę w rodzinie nie przekracza netto miesięcznie: 

- dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, 

- dla osoby w rodzinie - 528 zł, 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie.  

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach w 2018 r. stanowiła: 

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, 

- dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań własnych. 

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń, ich liczba 

oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco:  

 

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZASIŁKI STAŁE W 2018 R. 

 

Formy pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia  

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin  

Liczba 

osób                       

w rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

ZASIŁKI STAŁE - 

OGÓŁEM 
1 44 461 230 273 43 63 

w tym przyznane dla osoby:  

samotnie gospodarującej 
2 34 388 210 609 34 34 

pozostającej w rodzinie 3 10 73 19 664 9 29 

 

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej – 

szczególnie potrzebującej grupie obywateli.   

Zasiłek stały przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę                                   

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

Wysokość zasiłku uzależniona jest od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, 

stanowi bowiem różnicę między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę. 
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UDZIELONE ŚWIADCZENIA W 2018 r. ( ZADANIA WŁASNE GMINY) 

 
 

Formy pomocy 

Liczba osób 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

Zasiłki okresowe 

ogółem 

11 57 21488 11 19 

W tym: 

Środki własne 

x x 4319 x x 

W tym przyznane z 

powodu (z wiersza 1): 

Bezrobocia 

3 16 6125 3 9 

Długotrwałej choroby 3 5 2800 3 3 

Niepełnosprawności 5 36 12653 5 7 

Możliwości 

utrzymania lub 

nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych 

systemów 

zabezpieczenia 

społecznego 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Schronienie 0 0 0 0 0 

Usługi opiekuńcze 

ogółem 
6 1324 36250 6 6 

Sprawianie pogrzebu 0 0 0 0 0 

Zasiłki celowe i w 

naturze- ogółem 

31 x 52228 31 39 

W tym: 

 Zasiłki celowe 

28 x 47360 28 36 

Zasiłki specjalne 

celowe 

2 8 2868 2 2 

Zasiłki celowe- 

zdarzenie losowe 

1 1 2000 1 2 

Odpłatność gminy za 

pobyt w domu pomocy 

społecznej 

4 48 130542 4 4 

 

Zasiłki okresowe – przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń                          

z innych systemów zabezpieczenia społecznego,  przy jednoczesnym spełnieniu warunków 

ustawowego kryterium dochodowego.   

 Zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe – zasiłki celowe to świadczenia pieniężne 

przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłki przyznawane były na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, 

lekarstw, opłacenie energii elektrycznej, zdarzenie losowe.  

Schronienie - schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca                                   

w noclegowni, schronisku, domu dla bezdomnych lub innych miejscach do tego 

przeznaczonych. 

Usługi opiekuńcze - pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku 

lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. W roku 2018 w/w 

formą pomocy objęto 6 osób. 
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Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej - 4 mieszkańców gminy w roku 

2018 przebywało w domach pomocy społecznej - głównie z uwagi na potrzebę całodobowej 

opieki i pielęgnacji z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku.   

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

jest programem rządowym i realizowany jest na terenie gminy Bobrowice. 

Program ten ma na celu długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci                            

i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia osób oraz 

rodzin o niskich dochodach. W roku 2018 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 6048 zł 

z czego kwotę 3.000 zł otrzymano z budżetu Wojewody Lubuskiego. 

 

Pomoc w formie posiłku realizowana z programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” w 2018 r. 

 

 

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 

liczba wypłaconych świadczeń w 2018 r. 

 
Wyszczególnienie Kwota (w zł) Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku: 230.611,00 2003 

do ukończenia 5 roku życia 63.840,00 672 

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 145.576,00 1174 

powyżej 18 roku życia do ukończenia 21roku życia 21.195,00 157 

powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 oku życia 0 0 

Wyszczególnienie 

Posiłek 

Ogółem 
w tym 

na wsi 

Dzieci do 7 roku życia 

Uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Ogółem 
w tym na 

wsi 
Ogółem w tym na wsi 

1 2 3 4 5 6 7 

Liczba osób korzystających 

z posiłku 
1 14 14 4 4 10 10 

w tym z posiłku w formie: 

pełnego obiadu 
2 9 9 4 4 5 5 

jednego dania gorącego 3 5 5 0 0 5 5 

mleka, bułki / kanapki 4 0 0 0 0 0 0 

Liczba rodzin 5 6 6 X X X X 

Liczba osób w rodzinach 6 34 34 X X X X 

Liczba posiłków 7 1 298 1 298 266 266 1 032 1 032 

z tego: 

pełen obiad 
8 890 890 266 266 624 624 

jedno danie gorące 9 408 408 0 0 408 408 

mleko, bułka / kanapki 10 0 0 0 0 0 0 

Koszt posiłków (w zł) 11 6 048 6 048 1 064 1 064 4 984 4 984 

z tego: 

środki własne 
12 3 048 3 048 636 636 2 412 2 412 

dotacja 13 3 000 3 000 428 428 2 572 2 572 
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Dodatki do zasiłków rodzinnych z tego tytułu: 120.684,00 1012 

Urodzenia dziecka 13.000,00 13 

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

12.748,00 32 

Samotnego wychowywania dziecka 14.282,00 74 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 6.760,00 66 

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 21.319,00 279 

Dodatek z tytułu wielodzietności  42.275,00 445 

Rozpoczęcia roku szkolnego 10.300,00 103 

Zasiłki pielęgnacyjne 182.041,00 1151 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 23.308,00 43 

Świadczenia pielęgnacyjne 132.930,00 90 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 26.000,00 26 

Zasiłek dla opiekuna 12.880,00 24 

Świadczenia rodzicielskie 154.099,00 164 

Świadczenia wypłacone na podst. art 5 ust.3, ustawy o 

świadczeniach rodzinnych( tzw. zł za zł) 

10.125,60 192 

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” 0 0 

 

Liczba rodzin objętych zadaniami ustawowymi realizowanymi przez GOPS                              

w Bobrowicach 

 

l.p. Zadania ustawowe 

 

2018 

1. Pomoc społeczna 78 

2. Świadczenia rodzinne 278 

3. Fundusz alimentacyjny 8 

4. Świadczenia wychowawcze 500+ 146 

5. Dobry start 300+ 251 

 

Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 

wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. W roku 2018 świadczenia te 

przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 

725 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów 

od rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W 2018r. na wypłatę w/w świadczeń  wydatkowano 

dotację w kwocie 964.238,91 zł. Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 8 rodzin.  

 

Ustawa „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, której głównym założeniem jest 

wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Program „Rodzina 500 plus” daje 

możliwość rodzinie z minimum dwojgiem dzieci  otrzymania 500 zł na drugie i każde kolejne 

dziecko w rodzinie bez względu na dochód.  Warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze 

lub jedyne dziecko jest dochód, który nie może przekraczać 800 zł netto miesięcznie na jednego 

członka rodziny, a rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł netto. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje  do ukończenia 18 roku życia, przy czym to dziecko  można 

wykazywać w składzie rodziny do 25 roku życia pod warunkiem, że pozostaje na utrzymaniu 

rodziców, nie ma własnego dziecka lub nie pozostaje w związku małżeńskim. Dzieci ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, na które przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna mogą być wykazane w składzie rodziny 
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niezależnie od wieku. Wydatki poniesione z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze  

w roku 2018 wynoszą 1 604 266,99 zł. Łączna liczba świadczeń wychowawczych 

wypłaconych w formie pieniężnej to 3227. Liczba rodzin z terenu Gminy Bobrowice mających 

ustalone prawo do świadczenia wychowawczego wynosi 146. Liczba oczekujących na 

rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, które są 

przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - 17. Liczba wydanych decyzji  

odmownych 18. 

 

Program ,,Dobry Start’’ 300+ 

Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny wypłacane niezależnie od 

dochodu. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 108 190,00 zł 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach realizuje szereg innych zadań do, 

których należy min. : 

 

1.    Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.  

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla 

rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania między innymi z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 

całego kraju. Karta przyznawana jest bezpłatnie. W 2018 r. wnioski  o przyznanie KRD złożyły 

3 rodziny wielodzietne. Faktycznie poniesione koszty programu to 41,04 zł. 

 

2. Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Na terenie Gminy Bobrowice działa Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest 

diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, inicjowanie działań                             

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W roku 2018 Zespół Interdyscyplinarny 

podejmował działania wobec 6 rodzin, w oparciu o procedurę „Niebieskiej karty”.  

 

3. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W ramach realizacji tej ustawy, Ośrodek zatrudniał asystenta rodziny w ramach umowy 

zlecenia, który świadczy wsparcie dla 8 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli 

opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki na wynagrodzenie asystenta w kwocie 2 833,00 zł 

pochodziły z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2018” ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel wydatkowano środki 

finansowe w kwocie 10 069 zł. Ośrodek współfinansował także pobyt 5 dzieci w pieczy 

zastępczej w kwocie 19 902,13zł. 

 

4.  Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
 Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w celu dofinansowania 

wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W 2018 r. na 

dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 095 zł dla 3 gospodarstw domowych. 

 

5. „Dostarczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”.  
Forma pomocy niepieniężnej. Jest to wydawanie żywności w ramach programu FEAD 

(Fundusz Europejski Pomocy Najbardziej Potrzebującym lata 2014-2020). Żywność została 

przywieziona z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 
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OCHRONA ZDROWIA 

 

W Gminie Bobrowice w roku 2018 obowiązywały lokalne programy zapobiegania 

zagrożeniom - zjawiskom alkoholizmu i narkomanii. Jest to zadanie własne samorządów 

wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty na rok 

2018 uchwałą Rady Gminy Bobrowice nr XIX/236/17 określał działania związane                                       

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmujące między innymi 

ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców. 

Gmina zobowiązana jest do : 

1) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

2) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołeczne 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej                          

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                               

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym działania w obszarze aktywności fizycznej w 

formie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                                               

i socjoterapeutycznych; 

4) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok został przyjęty 19 grudnia 

2017r. uchwałą nr XIX/235/17 Rady Gminy Bobrowice i określał procedurę w zakresie 

przeciwdziałania zjawisku narkomani. Zadania Programu finansowane były ze środków 

budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wykonano następujące zadania: 

1) Zakupiono zestaw zabawowy Kodjak 2006, który został zamontowany na placu zabaw 

w miejscowości Strużka. Jest to zadanie finansowane również z funduszu sołeckiego;  

2) Doposażono plac zabaw w sołectwie Dęby; 

3) Dofinansowano urządzenia siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bronków oraz 

Tarnawa Krośnieńska; 

4) Zrealizowano w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Bobrowice spotkania 

własnego autorstwa pod nazwą „Żyj zdrowo i bezpiecznie”; 

5) Przeprowadzono spektakle profilaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Bobrowicach; 

6) Dofinansowano zajęcia profilaktyczne z dziećmi na Głównym Mieście w Gdańsku                     

w miesiącu czerwcu; 

7) Sfinansowano naprawy placów zabaw w miejscowościach Chojnowo, Dęby, Przychów, 

Tarnawa Krośnieńska, Wełmice, Żarków;  

8) Współfinansowano realizację programów prewencyjnych: „Bezpieczna Gmina”, 

„Lupo”, „Bezpieczna zerówka”, „Bezpieczne wakacje z LUPO” oraz „Bezpieczny 

senior” czy „Przemocy domowej mówimy NIE” organizowanych przez Komendę 

Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim; 

9) Udział w seminarium nt. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze; 

10) Sfinansowano kolonie profilaktyczną w Białym Dunajcu w terminie 22.08.2018 r. – 

31.08.2018 r., w której uczestniczyło 4 uczniów, pochodzących z trudnych środowisk,              
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a tym samym najbardziej zagrożonych różnego rodzaju uzależnieniami.  

11) W roku 2018 odbyło się 5 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bobrowicach; 

12) Komisja rozpatrzyła 6 wniosków na sprzedaż alkoholu;  

13) W ramach prowadzenia świetlicy wsparcia dziennego w Dychowie zorganizowano 

wyjazd do kina w czasie ferii zimowych oraz spotkanie mikołajkowe w Urzędzie 

Marszałkowskim. 

Głównym zadaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii były profilaktyczne działania mające na celu wzrost świadomości społecznej 

związanej z  problematyką narkomanii wśród społeczności naszej gminy. Główny nacisk 

położono w programie na profilaktykę skierowaną do młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz poszerzania oferty alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu.   

W ramach zapobiegania zjawisku narkomanii wykonano następujące zadania: 

1) Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej                                  

w Dychowie; 

2) Zakupiono ulotki profilaktycznych o tematyce związanej z dopalaczami dla dzieci szkół 

znajdujących się na terenie gminy Bobrowice; 

3) Udział pracownika Urzędu Gminy w wojewódzkiej konferencji na temat strategii 

rozwiązywania problemu uzależnień dla przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

XIII. INWESTYCJE 

 

Gmina Bobrowice realizowała w 2018 r. następujące zadania: 

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dachów. Roboty budowlane polegały 

na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej (dz.196) przebiegającej przy 

świetlicy wiejskiej w Dachowie - długości ok. 287mb; 

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dychów. Roboty budowlane polegały 

na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej (dz.265/1 i 264/2) przebiegającej 

od sali gimnastycznej do mostu w kierunku ogródków działkowych w Dychowie – długość ok. 

642mb; 

3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach. W 2018 r. opracowano dokumentację 

projektową. Gmina Bobrowice przygotowała i złożyła do LGD „Zielona Światło” wniosek                                              

o dofinasowanie w ramach PROW na lata 2014-2020; następnie podpisano z Samorządem 

Województwa umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 216 552,00 zł; przeprowadzono 

procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy, który rozpoczął roboty budowlane 

(realizacja ze środków gminy i PROW); 

4) Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bobrowice – przebudowa                                   

i doposażenie placów zabaw w Bobrowicach, Strużce i Tarnawie Krośnieńskiej, budowa 

siłowni zewnętrznej w Bronkowie, przebudowa siłowni zewnętrznych w Bobrowicach, 

Dychowie, Dachowie i Tarnawie Krośnieńskiej. W 2018 r. Gmina Bobrowice przygotowała                  

i złożyła do LGD „Zielona Światło” wniosek o dofinasowanie w ramach PROW na lata 2014 -

2020; następnie podpisano z Samorządem Województwa umowę o przyznaniu pomocy                           

w wysokości 38.437,00 zł, wybrany wykonawca wykonał montaż urządzeń na placach zabaw                           

i siłowniach zewnętrznych (realizacja ze środków gminy i PROW); 

5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,350 km                                

w Bobrowicach (dz. 758 droga za boiskiem sportowym). W 2018 r. opracowano dokumentację 

projektową; Gmina Bobrowice przygotowała i złożyła wniosek o przyznanie dotacji ze 

środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych                        
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z produkcji rolniczej; otrzymano dotację w wysokości 24 000,00 zł (realizacja ze środków 

gminy i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych); 

6) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronków (dz. 263, dz.123/1); 

7) Nabycie pojazdu Land Rover Defender 110 PUTD5 na potrzeby OSP Bobrowice 

(środki Nadleśnictwa Brzózka i gminy); 

8) Ułożenie części chodnika w miejscowości Chromów (środki gminy w ramach funduszu 

sołeckiego); 

    10)  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronków (dz.76/1 i dz.244); 

    11)  Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi wewnętrznej dz. 286                 

w miejscowości Dychów (od drogi gminnej przy przystanku autobusowym obok szkoły do 
drogi powiatowej przy budynku po poczcie); 

    12)  Wyposażenie w sprzęt, meble i naczynia świetlicy wiejskiej w Dychowie (środki gminy 

w ramach funduszu sołeckiego); 

    13)  Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrowicach (środki gminy w ramach funduszu 

sołeckiego); 

14) Doposażenie placu zabaw w Strużce i Dębach (środki gminy w ramach funduszów 

sołeckich); 

15) Wyposażenie miejsca rekreacji w Dachowie poprzez zakup ławostołu pod wiatę                             

i bramki na boisku (środki gminy w ramach funduszu sołeckiego); 

16) Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Żarkowie (środki gminy w ramach 

funduszu sołeckiego); 

17) Prace przystosowawcze obiektu po byłej remizie na budynek gospodarczy                                       

w Wełmicach (środki gminy w ramach funduszu sołeckiego); 

18) Zakup dmuchaw do oczyszczalni ścieków w Bronkowie, zakup pomp ściekowych do 

przepompowni ścieków w Bobrowicach i Bronkowie, zakup sondy do oczyszczalni                                    

w Dychowie, zakup myjki ciśnieniowej do czyszczenia kanalizacji; 

19) Osadzenie zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym nr 44 w Strużce; 

20) Wzmocnienie konstrukcji dachu i montaż okien dachowych w Bobrowicach w budynku 

komunalnym nr 104; 

21) Montaż pomnika orła w Bobrowicach; 

22) Budowa jednostanowiskowego parkingu dla osoby niepełnosprawnej w Dychowie; 

23) Montaż stołu tenisowego zewnętrznego w Brzezince ((środki gminy w ramach funduszu 

sołeckiego); 

24) Montaż sprzętu i uruchomienie aplikacji umożliwiającej transmisję na żywo                                    

w Internecie posiedzeń sesji rady gminy. 
 

Gmina wsparła finansowo realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1429F w miejscowości Bobrowice Etap II (wykonanie 

nawierzchni asfaltowej od szkoły do końca miejscowości w kierunku Dychowa) - wsparcie 

finansowe ze środków gminy dla Powiatu Krośnieńskiego. 
 

Budowa chodnika w miejscowości Bronków przy drodze powiatowej nr 1147 (część o długości 

ok.180m od krzyża w kierunku świetlicy) - wsparcie finansowe dla Powiatu Krośnieńskiego ze 

środków gminy. 
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XIV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BOBROWICE 

 

W 2018 r. Rada Gminy Bobrowice obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na                                            

6 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 71 uchwał.                                         

W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy Bobrowice, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy 

oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach 

tematów. 

Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały organ wykonawczy gminy  

udostępnił do publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Bobrowice. 

Zgodnie z procedurą do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wojewody Lubuskiego przekazano 45 

uchwał, do Regionalnej Izby Obrachunkowej 26 uchwał, natomiast do Dziennika Urzędowego 

Województwa Lubuskiego przekazane zostało 16 uchwał celem publikacji. 

 

Rada Gminy Bobrowice w roku 2018 obradowała na następujących sesjach: 

 

1. Sesja Rady Gminy Bobrowice w dniu 28 lutego 2018 r. 

2. Sesja Rady Gminy Bobrowice w dniu 29 czerwca 2018 r. 

3. Sesja Rady Gminy Bobrowice w dniu 28 sierpnia 2018 r. 

4. Sesja Rady Gminy Bobrowice w dniu 23 listopada 2018 r. 

5. Sesja Rady Gminy Bobrowice w dniu 5 grudnia 2018 r. 

6. Sesja Rady Gminy Bobrowice w dniu 21 grudnia 2018 r. 

 

Podczas sesji Rady Gminy Bobrowice podjęto następujące uchwały: 
 

XX Sesja Rady Gminy Bobrowice – 28 lutego 2018 r.  

(kadencja 2014-2018) 

L.p. Tytuł aktu Nr aktu prawnego 

1. w sprawie zmiany określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowice jest 

organem prowadzącym 

XX/246/18 

2. w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze, oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu  

XX/247/18 

3. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

XX/248/18 

4. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 

XX/249/18 

5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2017  

XX/250/18 

http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/921/w_sprawie_zmiany_okreslenia_kryteriow_rekrutacji_do_publicznych_przedszkoli_i_szkol_podstawowych_dla_0D_0Aktorych_Gmina_Bobrowice_jest_organem_prowadzacym/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/921/w_sprawie_zmiany_okreslenia_kryteriow_rekrutacji_do_publicznych_przedszkoli_i_szkol_podstawowych_dla_0D_0Aktorych_Gmina_Bobrowice_jest_organem_prowadzacym/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/921/w_sprawie_zmiany_okreslenia_kryteriow_rekrutacji_do_publicznych_przedszkoli_i_szkol_podstawowych_dla_0D_0Aktorych_Gmina_Bobrowice_jest_organem_prowadzacym/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/922/w_sprawie_podzialu_Gminy_Bobrowice_na_stale_okregi_wyborcze_2C_oraz_ustalenia_ich_granic_2C_numerow_0D_0Ai_liczby_radnych_wybieranych_w_kazdym_okregu/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/922/w_sprawie_podzialu_Gminy_Bobrowice_na_stale_okregi_wyborcze_2C_oraz_ustalenia_ich_granic_2C_numerow_0D_0Ai_liczby_radnych_wybieranych_w_kazdym_okregu/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/922/w_sprawie_podzialu_Gminy_Bobrowice_na_stale_okregi_wyborcze_2C_oraz_ustalenia_ich_granic_2C_numerow_0D_0Ai_liczby_radnych_wybieranych_w_kazdym_okregu/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/923/w_sprawie_podzialu_gminy_na_stale_obwody_glosowania_2C_ustalenia_ich_numerow_2C_granic_oraz_siedzib_0D_0Aobwodowych_komisji_wyborczych/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/923/w_sprawie_podzialu_gminy_na_stale_obwody_glosowania_2C_ustalenia_ich_numerow_2C_granic_oraz_siedzib_0D_0Aobwodowych_komisji_wyborczych/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/924/w_sprawie_przyjecia_raportu_z_wykonania_Gminnego_Programu_Przeciwdzialania_Narkomanii_0D_0Aza_rok_2017/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/924/w_sprawie_przyjecia_raportu_z_wykonania_Gminnego_Programu_Przeciwdzialania_Narkomanii_0D_0Aza_rok_2017/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/925/w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_realizacji_zadan_z_zakresu_wspierania_rodziny_za_rok_2017/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/925/w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_realizacji_zadan_z_zakresu_wspierania_rodziny_za_rok_2017/
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6. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 

2018 roku 

XX/251/18 

7. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok  

XX/252/18 

8. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków  

XX/253/18 

9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  XX/254/18 

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  XX/255/18 

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  XX/256/18 

12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  XX/257/18 

13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  XX/258/18 

14. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad obrotu 

nieruchomościami upoważnienia Wójta do wykonywania czynności 

prawnych związanych z ich obrotem w różnych formach oraz zmiany 

uchwały Nr XXV/163/98 z dnia 3 kwietnia 1998 r. i uchwały Nr 

XVI/131/2001 z dnia 20 listopada 2001 r. 

XX/259/18 

15. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Bronków  XX/260/18 

16. w sprawie zmiany wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych przysługujących sołtysom  

XX/261/18 

17. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu XX/262/18 

18. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Bobrowice na lata 

2018-2024 

XX/263/18 

19. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 XX/264/18 

 

http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/926/w_sprawie_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_0D_0Abezdomnosci_zwierzat_na_terenie_Gminy_Bobrowice_w_2018_roku/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/926/w_sprawie_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_0D_0Abezdomnosci_zwierzat_na_terenie_Gminy_Bobrowice_w_2018_roku/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/926/w_sprawie_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_0D_0Abezdomnosci_zwierzat_na_terenie_Gminy_Bobrowice_w_2018_roku/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/927/w_sprawie_uchwalenia_programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_0D_0Ainnymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_2018_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/927/w_sprawie_uchwalenia_programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_0D_0Ainnymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_2018_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/927/w_sprawie_uchwalenia_programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_0D_0Ainnymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_2018_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/928/w_sprawie_zmiany_zasad_udzielania_i_rozliczania_dotacji_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_0D_0Aroboty_budowlane_przy_zabytku_wpisanym_do_rejestru_zabytkow/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/928/w_sprawie_zmiany_zasad_udzielania_i_rozliczania_dotacji_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_0D_0Aroboty_budowlane_przy_zabytku_wpisanym_do_rejestru_zabytkow/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/928/w_sprawie_zmiany_zasad_udzielania_i_rozliczania_dotacji_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_0D_0Aroboty_budowlane_przy_zabytku_wpisanym_do_rejestru_zabytkow/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/929/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/930/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/931/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/932/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/933/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/934/w_sprawie_zmiany_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_upowaznienia_Wojta_do_0D_0Awykonywania_czynnosci_prawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_oraz_zmiany_uchwaly_0D_0ANr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_Nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001_r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/934/w_sprawie_zmiany_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_upowaznienia_Wojta_do_0D_0Awykonywania_czynnosci_prawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_oraz_zmiany_uchwaly_0D_0ANr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_Nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001_r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/934/w_sprawie_zmiany_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_upowaznienia_Wojta_do_0D_0Awykonywania_czynnosci_prawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_oraz_zmiany_uchwaly_0D_0ANr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_Nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001_r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/934/w_sprawie_zmiany_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_upowaznienia_Wojta_do_0D_0Awykonywania_czynnosci_prawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_oraz_zmiany_uchwaly_0D_0ANr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_Nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001_r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/934/w_sprawie_zmiany_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_upowaznienia_Wojta_do_0D_0Awykonywania_czynnosci_prawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_oraz_zmiany_uchwaly_0D_0ANr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_Nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001_r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/935/w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_mieszkancow_wsi_Bronkow/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/936/w_sprawie_zmiany_wysokosci_diet_oraz_zwrotu_kosztow_podrozy_sluzbowych_przyslugujacych_soltysom/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/936/w_sprawie_zmiany_wysokosci_diet_oraz_zwrotu_kosztow_podrozy_sluzbowych_przyslugujacych_soltysom/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/937/w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Powiatowi_Krosnienskiemu/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/938/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/938/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/939/w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_na_rok_2018/
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XXI Sesja Rady Gminy Bobrowice – 30 maja 2018 r.  

L.p. Tytuł aktu Nr aktu 

prawnego 

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok XXI/265/18 

2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2017 

rok 

XXI/266/18 

3. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy 

Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 

XXI/267/18 

4. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Bobrowice 

XXI/268/18 

5. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Gminy Bobrowice na lata 2018 – 2021 

XXI/269/18 

6. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli 

XXI/270/18 

7..  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Bobrowice 

 

XXI/271/18 

8 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Bobrowice 

XXI/272/18 

9.. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy  

XXI/273/18 

10. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  XXI/274/18 

11. w sprawie przyjęcia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 

XXI/275/18 

http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/958/w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowego_za_2017_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/959/w_sprawie_udzielenia_absolutorium_Wojtowi_Gminy_Bobrowice_za_2017_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/959/w_sprawie_udzielenia_absolutorium_Wojtowi_Gminy_Bobrowice_za_2017_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/960/w_sprawie_sprawozdania_z_realizacji_Programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_0D_0Az_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_0D_0Apublicznego_w_2017_r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/960/w_sprawie_sprawozdania_z_realizacji_Programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_0D_0Az_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_0D_0Apublicznego_w_2017_r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/960/w_sprawie_sprawozdania_z_realizacji_Programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_0D_0Az_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_0D_0Apublicznego_w_2017_r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/961/w_sprawie_projektu_regulaminu_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_na_terenie_Gminy_0D_0ABobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/961/w_sprawie_projektu_regulaminu_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_na_terenie_Gminy_0D_0ABobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/962/w_sprawie_Wieloletniego_planu_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_0D_0Akanalizacyjnych_bedacych_w_posiadaniu_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018__E2_80_93_2021/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/962/w_sprawie_Wieloletniego_planu_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_0D_0Akanalizacyjnych_bedacych_w_posiadaniu_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018__E2_80_93_2021/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/962/w_sprawie_Wieloletniego_planu_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_0D_0Akanalizacyjnych_bedacych_w_posiadaniu_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018__E2_80_93_2021/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/963/w_sprawie_okreslenia_tygodniowego_obowiazkowego_wymiaru_godzin_zajec_nauczycieli/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/963/w_sprawie_okreslenia_tygodniowego_obowiazkowego_wymiaru_godzin_zajec_nauczycieli/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/964/w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_liczby_zezwolen_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_oraz_zasad_0D_0Ausytuowania_miejsc_sprzedazy_napojow_alkoholowych_na_terenie_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/964/w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_liczby_zezwolen_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_oraz_zasad_0D_0Ausytuowania_miejsc_sprzedazy_napojow_alkoholowych_na_terenie_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/964/w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_liczby_zezwolen_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_oraz_zasad_0D_0Ausytuowania_miejsc_sprzedazy_napojow_alkoholowych_na_terenie_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/964/w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_liczby_zezwolen_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_oraz_zasad_0D_0Ausytuowania_miejsc_sprzedazy_napojow_alkoholowych_na_terenie_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/965/w_sprawie_okreslenia_zasad_gospodarowania_nieruchomosciami_stanowiacymi_wlasnosc_Gminy_0D_0ABobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/965/w_sprawie_okreslenia_zasad_gospodarowania_nieruchomosciami_stanowiacymi_wlasnosc_Gminy_0D_0ABobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/966/w_sprawie_zmiany_zasad_wynajmowania_lokali_wchodzacych_w_sklad_mieszkaniowego_zasobu_gminy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/966/w_sprawie_zmiany_zasad_wynajmowania_lokali_wchodzacych_w_sklad_mieszkaniowego_zasobu_gminy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/967/w_sprawie_zmiany_inkasa_podatku_od_nieruchomosci_2C_rolnego_i_lesnego/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/968/w_sprawie_przyjecia_dofinansowania_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_0D_0Ai_Gospodarki_Wodnej_w_Zielonej_Gorze_na_realizacje_zadania_pn__3A__E2_80_9EUsuwanie_azbestu_0D_0Ai_wyrobow_zawierajacych_azbest_na_terenie_Gminy_Bobrowice_E2_80_9D/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/968/w_sprawie_przyjecia_dofinansowania_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_0D_0Ai_Gospodarki_Wodnej_w_Zielonej_Gorze_na_realizacje_zadania_pn__3A__E2_80_9EUsuwanie_azbestu_0D_0Ai_wyrobow_zawierajacych_azbest_na_terenie_Gminy_Bobrowice_E2_80_9D/
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realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Bobrowice” 

12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice 

na lata 2018-2024 

XXI/276/18 

13. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 XXI/277/18 

14. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/163/98 Rady Gminy w 

Bobrowicach z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży i oddania w 

użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne 

Gminy Bobrowice oraz w sprawie stopy procentowej przy sprzedaży na 

raty 

XXI/278/18 

15. w sprawie uchylenia uchwała nr II/15/2002 Rady Gminy w Bobrowicach 

z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad obrotu 

nieruchomościami i upoważnienia Wójta do wykonywania czynności 

prawnych związanych z ich obrotem w różnych formach, oraz zmiany 

uchwały nr XXV/163/98 z dnia 3 kwietnia 1998 r. i uchwały nr 

XVI/131/2001 z dnia 20 listopada 2001r. 

XXI/279/18 

 

XXII Sesja Rady Gminy Bobrowice – 29 czerwca 2018 r.  

L.p. Tytuł aktu Nr aktu prawnego 

1 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice  XXII/280/18 

 

 

 

 

XXIII Sesja Rady Gminy Bobrowice – 28 sierpnia 2018 r. 

(kadencja 2014-2018) 

L.p. Tytuł aktu Nr aktu 

prawnego 

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gubin XXIII/281/18 

http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/968/w_sprawie_przyjecia_dofinansowania_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_0D_0Ai_Gospodarki_Wodnej_w_Zielonej_Gorze_na_realizacje_zadania_pn__3A__E2_80_9EUsuwanie_azbestu_0D_0Ai_wyrobow_zawierajacych_azbest_na_terenie_Gminy_Bobrowice_E2_80_9D/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/968/w_sprawie_przyjecia_dofinansowania_z_Wojewodzkiego_Funduszu_Ochrony_Srodowiska_0D_0Ai_Gospodarki_Wodnej_w_Zielonej_Gorze_na_realizacje_zadania_pn__3A__E2_80_9EUsuwanie_azbestu_0D_0Ai_wyrobow_zawierajacych_azbest_na_terenie_Gminy_Bobrowice_E2_80_9D/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/972/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/972/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/969/w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_na_rok_2018/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/970/w_sprawie_uchylenia_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__0D_0Aw_sprawie_sprzedazy_i_oddania_w_uzytkowanie_wieczyste_nieruchomosci_stanowiacych_mienie_komunalne_0D_0AGminy_Bobrowice_oraz_w_sprawie_stopy_procentowej_przy_sprzedazy_na_raty/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/970/w_sprawie_uchylenia_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__0D_0Aw_sprawie_sprzedazy_i_oddania_w_uzytkowanie_wieczyste_nieruchomosci_stanowiacych_mienie_komunalne_0D_0AGminy_Bobrowice_oraz_w_sprawie_stopy_procentowej_przy_sprzedazy_na_raty/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/970/w_sprawie_uchylenia_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__0D_0Aw_sprawie_sprzedazy_i_oddania_w_uzytkowanie_wieczyste_nieruchomosci_stanowiacych_mienie_komunalne_0D_0AGminy_Bobrowice_oraz_w_sprawie_stopy_procentowej_przy_sprzedazy_na_raty/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/970/w_sprawie_uchylenia_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__0D_0Aw_sprawie_sprzedazy_i_oddania_w_uzytkowanie_wieczyste_nieruchomosci_stanowiacych_mienie_komunalne_0D_0AGminy_Bobrowice_oraz_w_sprawie_stopy_procentowej_przy_sprzedazy_na_raty/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/970/w_sprawie_uchylenia_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_3_kwietnia_1998_r__0D_0Aw_sprawie_sprzedazy_i_oddania_w_uzytkowanie_wieczyste_nieruchomosci_stanowiacych_mienie_komunalne_0D_0AGminy_Bobrowice_oraz_w_sprawie_stopy_procentowej_przy_sprzedazy_na_raty/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/971/w_sprawie_uchylenia_uchwala_nr_II_2F15_2F2002_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_13_grudnia_2002_r__0D_0Aw_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_i_upowaznienia_Wojta_do_wykonywania_czynnosci_0D_0Aprawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_2C_oraz_zmiany_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_0D_0A3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/971/w_sprawie_uchylenia_uchwala_nr_II_2F15_2F2002_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_13_grudnia_2002_r__0D_0Aw_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_i_upowaznienia_Wojta_do_wykonywania_czynnosci_0D_0Aprawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_2C_oraz_zmiany_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_0D_0A3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/971/w_sprawie_uchylenia_uchwala_nr_II_2F15_2F2002_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_13_grudnia_2002_r__0D_0Aw_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_i_upowaznienia_Wojta_do_wykonywania_czynnosci_0D_0Aprawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_2C_oraz_zmiany_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_0D_0A3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/971/w_sprawie_uchylenia_uchwala_nr_II_2F15_2F2002_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_13_grudnia_2002_r__0D_0Aw_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_i_upowaznienia_Wojta_do_wykonywania_czynnosci_0D_0Aprawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_2C_oraz_zmiany_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_0D_0A3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/971/w_sprawie_uchylenia_uchwala_nr_II_2F15_2F2002_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_13_grudnia_2002_r__0D_0Aw_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_i_upowaznienia_Wojta_do_wykonywania_czynnosci_0D_0Aprawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_2C_oraz_zmiany_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_0D_0A3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/971/w_sprawie_uchylenia_uchwala_nr_II_2F15_2F2002_Rady_Gminy_w_Bobrowicach_z_dnia_13_grudnia_2002_r__0D_0Aw_sprawie_ustalenia_zasad_obrotu_nieruchomosciami_i_upowaznienia_Wojta_do_wykonywania_czynnosci_0D_0Aprawnych_zwiazanych_z_ich_obrotem_w_roznych_formach_2C_oraz_zmiany_uchwaly_nr_XXV_2F163_2F98_z_dnia_0D_0A3_kwietnia_1998_r__i_uchwaly_nr_XVI_2F131_2F2001_z_dnia_20_listopada_2001r/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1002/w_sprawie_wynagrodzenia_Wojta_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/996/w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gubin/


52 
 

2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego XXIII/282/18 

3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego XXIII/283/18 

4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego XXIII/284/18 

5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bobrowice na lata 2018-2024 

XXIII/285/18 

6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 XXIII/286/18 

 

XXIV Sesja Rady Gminy Bobrowice – 26 października 2018 r.  

Lp Tytuł aktu Nr aktu prawnego 

1. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

XXIV/287/18 

2. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice XXIV/288/18 

3. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Bobrowice 

XXIV/289/18 

4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela  

XXIV/290/18 

5. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

XXIV/291/18 

6. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Bobrowicach 

XXIV/292/18 

7. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Bronkowie  

XXIV/293/18 

8. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Strużce 

XXIV/294/18 

http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/997/w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Krosnienskiego/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/998/w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Krosnienskiego/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/999/w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Krosnienskiego/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1000/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1000/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1001/w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_na_rok_2018/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1017/w_sprawie_uchwalenia_programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_0D_0Ainnymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_2019_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1017/w_sprawie_uchwalenia_programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_0D_0Ainnymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_2019_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1017/w_sprawie_uchwalenia_programu_wspolpracy_Gminy_Bobrowice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_0D_0Ainnymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_2019_rok/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1018/w_sprawie_zmiany_Statutu_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1019/w_sprawie_regulaminu_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_na_terenie_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1019/w_sprawie_regulaminu_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_na_terenie_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1020/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_w_drodze_bezprzetargowej_udzialu_0D_0Aw_nieruchomosci_na_rzecz_jej_wspolwlasciciela/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1020/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_w_drodze_bezprzetargowej_udzialu_0D_0Aw_nieruchomosci_na_rzecz_jej_wspolwlasciciela/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1021/w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_0D_0Azabytku_wpisanym_do_rejestru_zabytkow/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1021/w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_0D_0Azabytku_wpisanym_do_rejestru_zabytkow/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1022/w_sprawie_udzielenia_dotacji_celowej_dla_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Bobrowicach/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1022/w_sprawie_udzielenia_dotacji_celowej_dla_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Bobrowicach/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1023/w_sprawie_udzielenia_dotacji_celowej_dla_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Bronkowie/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1023/w_sprawie_udzielenia_dotacji_celowej_dla_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Bronkowie/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1024/w_sprawie_udzielenia_dotacji_celowej_dla_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Struzce/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1024/w_sprawie_udzielenia_dotacji_celowej_dla_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Struzce/
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9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice 

na lata 2018-2024 

XXIV/295/18 

10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 XXIV/296/18 

 

I Sesja Rady Gminy Bobrowice – 23 listopada 2018 r.  

(kadencja 2018-2023) 

Lp Tytuł aktu Nr aktu prawnego 

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  I/1/18  

2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  I/2/18 

 

II Sesja Rady Gminy Bobrowice – 5 grudnia 2018 r. 

L.p. Tytuł aktu Nr aktu 

prawnego 

1. w sprawie wyboru Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej  II/3/18 

2. w sprawie wyboru Komisji Oświaty i spraw społecznych II/4/18 

3.. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej  II/5/18 

4. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  II/6/18 

5. w sprawie wyboru Komisji Skarg, wniosków i petycji  II/7/18 

6. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków  

i petycji 

II/8/18 

7. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice II/9/18 

8. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych przysługujących radnym 

II/10/18 

http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1025/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1025/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1026/w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_na_rok_2018/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1032/w_sprawie_wyboru_Przewodniczacego_Rady_Gminy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1033/w_sprawie_wyboru_Wiceprzewodniczacego_Rady_Gminy/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1043/w_sprawie_wyboru_Komisji_Budzetu_i_gospodarki_komunalnej/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1044/w_sprawie_wyboru_Komisji_Oswiaty_i_spraw_spolecznych/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1045/w_sprawie_wyboru_Komisji_Rewizyjnej/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1046/w_sprawie_wyboru_Przewodniczacego_Komisji_Rewizyjnej/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1047/w_sprawie_wyboru_Komisji_Skarg_2C_wnioskow_i_petycji/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1048/w_sprawie_wyboru_Przewodniczacego_Komisji_Skarg_2C_wnioskow_i_petycji/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1048/w_sprawie_wyboru_Przewodniczacego_Komisji_Skarg_2C_wnioskow_i_petycji/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1049/w_sprawie_zmiany_Statutu_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1050/0D_0Aw_sprawie_ustalenia_wysokosci_diet_oraz_zwrotu_kosztow_podrozy_sluzbowych_przyslugujacych_radnym__0D_0A/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1050/0D_0Aw_sprawie_ustalenia_wysokosci_diet_oraz_zwrotu_kosztow_podrozy_sluzbowych_przyslugujacych_radnym__0D_0A/
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9. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice  II/11/18 

 

III Sesja Rady Gminy Bobrowice – 21 grudnia 2018 r. 

Lp Tytuł aktu Nr aktu prawnego 

1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bobrowice na lata 2019-2025 

III/12/18 

2. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019  III/13/18 

3. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2019 

III/14/18 

4. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 

2019 

III/15/18 

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu  III/16/18 

6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice 

na lata 2018-2024 

III/17/18 

7. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 III/18/18 

8. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bobrowice  III/19/18 

9. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice  III/20/18 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.) w art. 14 przewiduje, że: 

„uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej”. 

Uchwały, które podejmowane są w trybie art. 14 u.s.g. z zakresu prawa administracyjnego 

mogą być aktem stanowienia prawa miejscowego lub aktem indywidualnym 

(zarządzeniem). Tym samym można z całą pewnością określić uchwałę jako podstawową 

formę podejmowania decyzji przez kolegialny organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, jakim jest rada gminy. Rada gminy zobowiązana jest starannie analizować 

projekt uchwał, zasadność oraz dopuszczalności jej podjęcia, chodź ustawodawca nie 

uzależnia expressis verbis ważności uchwały od uzasadnienia faktycznego lub prawnego. 

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r.                             

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, rada powinna ujawnić powody i cele jakie chce 

osiągnąć podejmując konkretną uchwałę. Ustawodawca również zdecydował                                         

http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1051/w_sprawie_wynagrodzenia_Wojta_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1062/w_sprawie_uchwalenia_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2019-2025/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1062/w_sprawie_uchwalenia_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2019-2025/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1064/w_sprawie_uchwaly_budzetowej_Gminy_Bobrowice_na_rok_2019/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1052/w_sprawie_zatwierdzenia_Gminnego_Programu_Przeciwdzialania_Narkomanii_dla_Gminy_Bobrowice_na_rok_2019/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1052/w_sprawie_zatwierdzenia_Gminnego_Programu_Przeciwdzialania_Narkomanii_dla_Gminy_Bobrowice_na_rok_2019/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1053/w_sprawie_zatwierdzenia_Gminnego_Programu_Profilaktyki_0D_0A_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_dla_Gminy_Bobrowice_na_rok_2019_0D_0A/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1053/w_sprawie_zatwierdzenia_Gminnego_Programu_Profilaktyki_0D_0A_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_dla_Gminy_Bobrowice_na_rok_2019_0D_0A/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1053/w_sprawie_zatwierdzenia_Gminnego_Programu_Profilaktyki_0D_0A_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_dla_Gminy_Bobrowice_na_rok_2019_0D_0A/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1054/w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Powiatowi_Krosnienskiemu/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1063/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1063/w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Bobrowice_na_lata_2018-2024/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1065/w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_na_rok_2018/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1055/w_sprawie_odwolania_Skarbnika_Gminy_Bobrowice/
http://www.bip.bobrowice.pl/akty/113/1056/w_sprawie_powolania_Skarbnika_Gminy_Bobrowice/
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o zastosowaniu zasady jawności głosowania. W tym przypadku szczególną formą 

głosowania kwalifikowanego jest głosowanie imienne. W doktrynie prawa administracji 

publicznej przyjęło się uważać za niedopuszczalne umieszczenie w statucie gminy reguły 

generalnej głosowania imiennego wyłączającej całkowicie głosowanie jawne nieimienne. 

Zasad jawności głosowania jest zgodna z zasadą jawności działania samorządu 

terytorialnego (art. 61 Konstytucji). Tajność głosowania musi wynikać wprost z ustawy, 

wówczas przeprowadzenie głosowania w innym trybie spowodowałoby nieważność 

podjętej uchwały. Uchwała powinna być podpisana, niezależnie czy podlega publikacji                   

w dzienniku urzędowym właściwego województwa czy ewentualnie w sposób zwyczajowy 

przyjęta jest w danej gminie. Ustawa o samorządzie gminnym nie reguluje tej kwestii 

wprost, jednak statut gminy powinien kwestię podpasania uchwały przewidywać.                                  

W przypadku aktów prawa miejscowego o obowiązywaniu uchwały decyduje jej 

opublikowanie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowy, natomiast inne uchwały powinny 

być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone w miejscach 

zwyczajowo przyjętych przez gminę. 

 


