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WSTĘP 
 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28a ustawy                                        

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy 

Boleszkowice w roku 2018. 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

Gmina Boleszkowice jest gminą wiejską położoną na południowo-zachodnim krańcu 

województwa zachodniopomorskiego w powiecie myśliborskim. Południowo-zachodnią 

granicę gminy stanowi granica państwa, od wschodu graniczy z gminą Dębno, od południa 

z miastem Kostrzyn, a od północy z gminą Mieszkowice. Jest najdalej wysuniętą gminą 

województwa zachodniopomorskiego. Południowo-zachodnią granicę gm. Boleszkowice 

stanowi granica państwowa z Republiką Federalną Niemiec (Brandenburgia). Granice  

administracyjne  gminy  Boleszkowice  na  przeważającej długości są granicami sztucznymi, 

biegnącymi w obrębie użytków rolnych i kompleksów leśnych. Jedynie granica południowo 

–  zachodnia (granica państwa) jest  granicą naturalną, biegnącą nurtem rzeki Odry. 

Powierzchnia gminy wynosi 13 049 ha (130,49 km2), co daje jej 32 pozycję pod względem 

wielkości wśród gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego. Wg danych statystycznych GUS,                

w 2018 r. ludność gminy wynosiła 2 885 osób, co daje obecnie wskaźnik 22,1 osoby / 1 km2  

powierzchni ogólnej gminy i 47 miejsce wśród gmin wiejskich pod względem zaludnienia 

(średnia wojewódzka wynosi 75,7 osób/1 km2). 

Gminę Boleszkowice tworzy 9 sołectw:  

● Boleszkowice 

● Chlewice 

● Chwarszczany 

● Gudzisz 

● Kaleńsko 

● Namyślin 

● Porzecze 
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● Reczyce 

● Wysoka 

 

Główne funkcje gminy to: 

● mieszkalnictwo 

● działalność usługowa towarzysząca funkcji mieszkalnej 

● gospodarka rolna, gospodarka leśna, eksploatacja kruszyw 

● obsługa administracyjna ludności 

Urząd Gminy znajduje się w miejscowości Boleszkowice, oddalonej od Szczecina                    

o ok. 100 km, od Gorzowa Wlkp. ok. 55 km, od Kostrzyna ok. 15 km. 

Na obszarze gminy znajduje się 12 jednostek osadniczych, z których do największych, poza, 

Boleszkowicami należą: Namyślin, Wysoka, Gudzisz i Chwarszczany. 

Ze względu na położenie gmina pozostaje w zasięgu oddziaływania dwóch ośrodków 

subregionalnych – Szczecina i Gorzowa Wlkp. 

Pod względem krajobrazowym Gmina Boleszkowice posiada szczególne walory.                             

O atrakcyjności gminy stanowią ukształtowanie terenu, występowanie dolin dwóch rzek oraz 

zachowanie w dużym stopniu krajobrazu naturalnego. Lasy i grunty leśne zajmują na terenie 

Gminy Boleszkowice 6925 ha, co stanowi 52,8% powierzchni gminy. Cały kompleks leśny 

znajduje się we władaniu Nadleśnictwa Dębno, podlegającego Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Szczecinie. Lasy Gminy Boleszkowice w ogromnej części stanowią 

drzewostany gospodarcze. Niewielka ich część, położona najbliżej Odry, to lasy ochronne.  

Gmina Boleszkowice pod względem stanu środowiska została zakwalifikowana do grupy A, 

tj., do tych gdzie stan środowiska jest bardzo dobry. Wynika to z tego, że w obrębie powyższych 

kryteriów w gminie nie stwierdzono przekroczenia norm i wskaźników jakości środowiska, lub 

naruszenia są nieznaczne lub mają sporadyczny charakter. Gmina posiada obszary i obiekty 

godne zachowania i ochrony. Poniższa mapa przedstawia położenie Gminy Boleszkowice 

względem sąsiednich gmin: Mieszkowice i Dębno oraz gminy Letschin. 
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Rysunek 1. Położenie Gminy Boleszkowice 

Źródło: www.administracja.mac.gov.pl  

 

Okolice Gminy  usytuowane są z dala od wielkich ośrodków miejskich, w rozlewiskach 

rzeki Odry  i wśród lasów. O atrakcyjności tej gminy w dużej mierze stanowią: 

● ukształtowanie terenu, 

● zachowanie w dużym stopniu krajobrazu naturalnego, 

● występowanie dolin dwóch rzek: Odry i jej prawego dopływu - Myśli, która ze względów 

geograficzno- topograficznych nadaje się do spływów kajakowych. 

Największym bogactwem Gminy Boleszkowice są lasy, rzeki oraz tereny wyróżniające się 

szczególnym krajobrazem, mnogością roślin i zwierząt. Bardzo cennymi obiektami 

sprzyjającymi rozwojowi turystyki są kościoły położone na terenie Gminy, a najcenniejszym                  

z nich jest XIII –wieczna kaplica założona przez Templariuszy w miejscowości Chwarszczany 

(przestawiony na poniższym zdjęciu- Rysunek 2). 
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Rysunek 2. Kaplica Templariuszy w miejscowości Chwarszczany 

 

źródło:www.temraliusze.org 

 

Społeczeństwo – liczba ludności i jej rozmieszczenie: 

Tabela 1.  Zaludnienie Gminy Boleszkowice w latach 2015-2018 

Rok Liczba mieszkańców 

2015 2 900 osób 

2016 2 893osób 

2017 2 891 osób 

2018  2 851 osób 

Źródło: Dane z GUS Bank Danych Lokalnych 

Według danych  GUS liczba mieszkańców w Gminie Boleszkowice w latach 2015-2018 

zmalała  o 49 osób. W 2015 roku Gminę zamieszkiwało 2 900 osób a już 2018r. jedynie 2851 

osób. Szczegółowe dane charakteryzujące strukturę demograficzną Gminy Boleszkowice 

przedstawione zostały  w poniższej tabeli: 

Tabela 2.  Liczba mieszkańców w podziale na sołectwa w Gminie Boleszkowice w 2018r.  

Sołectwa w Gminie Boleszkowice Liczba ludności 

Boleszkowice  
1377 

Chlewice 71 

Chwarszczany 211 

Gudzisz 277 

Kaleńsko 48 

Namyślin 318 
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Porzecze           33 

Reczyce 138 

Wysoka 378 

Ogółem 2 851 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Boleszkowice 

Powyższa tabela obrazuje, iż ilość ludności analizowanego terenu w kolejnych latach maleje.  

 

Tabela 3.   Procesy demograficzne na terenie Gminy Boleszkowice w latach 2015 – 2018 
 

wyszczególnienie 

Rok 

 

2015 2016 2017 2018 

Ludność 

mężczyźni 1 481 1 470  1 465 1 442 

kobiety 1 419 1 423  1 426 1 409 

ogółem 2 900 2 893 2 891 2 851 

Źródło: Dane z GUS Bank Danych Lokalnych 

Tabela 4. Procesy demograficzne na terenie Gminy Boleszkowice w latach 2015 – 2018 

 

Rok 

 

Przyrost naturalny  

 

Urodzenia żywe Zgony ogółem 

2015 - 15 25 40 

2016 5 32 27 

2017 -9 27 36 

2018 -8 26 34 

Źródło: Urząd Gminy Boleszkowice, stan na dzień 31.12.2018 r. 

 

Rynek pracy i bezrobocie  

Dokonujące się w ostatnich latach przekształcenia strukturalne i gospodarcze mają 

ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną ludności.  

Ogólne zestawienie dotyczące struktury i bilansu bezrobotnych na terenie Gminy Boleszkowice 

na przełomie lat 2015-2018 prezentuje tabela  nr 5. 
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Tabela 5.  Struktura i bilans bezrobotnych w Gminie Boleszkowice w latach 2015-2018 

 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

 

 2015 2016 2017 2018 

ogółem osoba 103 69 62 58 

mężczyźni osoba 44 25 25 21 

kobiety osoba 59 44 37 37 

 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 

ogółem % 5,4 3,7 3,3 b.d. 

mężczyźni % 4,1 2,4 2,4 b.d. 

kobiety % 7,0 5,3 4,5 b.d 

 

Pracujący wg płci 

 

ogółem osoba 359 294 326 b.d. 

mężczyźni osoba 223 185 213 b.d. 

kobiety osoba 136 109 113 b.d. 

Źródło: Dane z GUS Bank Danych Lokalnych/ b.d.-brak danych 

Analizując powyższą tabelę widać, iż w ostatnich latach znacznie zmalała liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Wśród bezrobotnych w wieku 

produkcyjnym o wiele większy procent stanowią kobiety. Należy również zwrócić uwagę na 

to, iż w ostatnich 4 latach o wiele większą liczbę osób pracujących stanowili mężczyźni.   

Gospodarka  

Wg danych ewidencyjnych powierzchnia gminy Boleszkowice wynosi 13 136 ha. 

Największy udział w strukturze użytkowania mają lasy, obejmują one teren 7042 ha, co stanowi 

52,29 % całej powierzchni gminy. Wśród pozostałych dominują grunty orne zajmujące 
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powierzchnię 3994 ha, tj. 29,65 % obszaru gminy. Tereny leśne rozmieszczone w zwartym 

kompleksie zajmującym zachodnią i południową część gminy.  Gmina pod względem 

użytkowania terenu jest obszarem o charakterze rolniczo-leśnym. Jest to teren atrakcyjny dla 

uprawiania turystyki i rekreacji.  

Potencjał gospodarczy 

Rozwój gospodarczy Gminy Boleszkowice związany jest z rozwojem funkcji 

rolniczych oraz turystycznych gminy. Gmina Boleszkowice jest gminą o charakterze rolniczo 

– turystycznym, brak jest w niej większych zakładów przemysłowych. 

 

Tabela 6.  Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon w 2017-2018 r. 

PODMIOTY GOSPODARKI 

NARODOWEJ W REJESTRZE  

REGON  

Rok 

 2017 2018 

Sektor rolniczy, leśny,  łowiecki i rybacki 26 34 

Sektor Przemysłowy i Budowlany  67 70 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 

169 176 

Pozostała działalność 125 145 

Razem 387 425 

Źródło:   Dane z GUS Bank Danych Lokalnych  

Jednak najwięcej firm wykonuje działalność jednoosobową, dotyczącą usług w zakresie robót 

budowlanych oraz stolarstwa.  

 

Infrastruktura inżynieryjno-techniczna:  

 

Sieć wodociągowa  

Zaopatrzenie w wodę - Gmina Boleszkowice należy do gmin dobrze zaopatrzonych                            

w wodę  z wodociągów  wiejskich,  z  wodociągu  korzystają  wszystkie  wsie.  Wszystkie 

urządzenia służące zaopatrzeniu w wodę podlegają Zakładowi Usług Komunalnych                                 

w Boleszkowicach,   a  nadzór  techniczno-eksploatacyjny  prowadzi  Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie. To do Dębna mieszkańcy wnoszą opłaty za wodę. 

Wszystkie   posiadają   dokumentacje   i   pozwolenia wodno-prawne.   

Na terenie gminy funkcjonują 4 ujęcia wód podziemnych: w Boleszkowicach, Wysokiej, 

Namyślinie, Chwarszczanach.    
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Gmina Boleszkowice posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 51,6 km z 693 

podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz budynków zbiorowego mieszkania.  Z sieci 

wodociągowej gminy Boleszkowice korzysta  89,5% ludności Gminy Boleszkowice.                                 

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci wodociągowej na terenie gminy 

Boleszkowice.  

Tabela 7. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice (stan na 

2018 r.)  

Lp.  Wskaźnik  Jednostka  Wartość  

1.  Długość czynnej sieci rozdzielczej  

 

km  51,6 

2.  Połączenia prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania  

 

szt.  693 

3.  Woda dostarczona gospodarstwom 

domowym  

 

 

dam3  87,6 

4.  Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej  

osoba  2588 

5.  % ludności korzystający z instalacji  

 

%  89,2 

   6.           

 

Zużycie wody na jednego mieszkańca     m3                              30,2 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych) 

  

Sieć kanalizacyjna - w gminie jedynie miejscowości Boleszkowice, Wysoka wraz                                

z przysiółkiem Wyszyna posiadają  sieć kanalizacyjną. Obydwie miejscowości przyłączone są 

do oczyszczalni ścieków biologiczno- mechanicznej typu BIOVAC SBR zlokalizowanej                                       

w Boleszkowicach.  Oczyszczalnia funkcjonuje od 1999 r. Oczyszczone ścieki odprowadzane 

są rurociągiem do rowu melioracyjnego i dalej do rz. Myśli. W pozostałych miejscowościach 

ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych  i wywożone na podstawie 

indywidualnie zawartych umów na punkt zlewny  oczyszczalni w Dębnie.  Wiele  gospodarstw  

ma  nieuporządkowaną gospodarkę ściekową.  

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy to 24,3 km z 319 przyłączami.  Z sieci 

kanalizacyjnej korzysta 1 458 osób, co daje poziom skanalizowania gminy wynoszący 50,3%.                  

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 

Boleszkowice.  
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Tabela 8. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Boleszkowice (2017 r.) 

 

 

Lp.  

 

Wskaźnik  

 

 

Jednostka  

 

Wartość  

1.  Długość czynnej sieci kanalizacyjnej  km  24,3 

 

2.  Połączenia prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania  

szt.   

319 

3.  Ścieki odprowadzone  dam3  59,0 

 

4.  Ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej  

osoba  1458 

 

5.  % ludności korzystający z instalacji  %  50,3 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych) 

 

Odpady komunalne  

Gospodarki odpadami jest jednym z ważniejszych zagadnień ochrony środowiska. 

Niewłaściwe postępowanie z odpadami ma negatywny wpływ na otaczającą przyrodę oraz 

zdrowie ludzi. Z tego powodu istotne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki w tym zakresie 

oraz minimalizacja ilości powstających odpadów. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 

Województwa Zachodniopomorskiego, obszar województwa zachodniopomorskiego 

podzielono na regiony gospodarki odpadami. Wyszczególniono 4 regiony: koszaliński, 

szczecinecki, szczeciński oraz   CZG R XXI. Obszar gminy Boleszkowice został przydzielony 

do Regionu Szczecińskiego. Na terenie gminy funkcjonuje system odbierania odpadów 

niesegregowanych oraz system selektywnego odbierania odpadów (tworzywa sztuczne oraz 

metal, opakowania ze szkła   i opakowania z papieru i tektury). Prowadzony jest również odbiór 

odpadów wielkogabarytowych,  odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych tj. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 

baterii, zużytych opon, przeterminowanych leków.   W 2013 r. reaktywował się Związek Gmin 

Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie w skład którego wchodzi m.in. gmina Boleszkowice.  

Związek przejął od gminy zadania związane z gospodarką odpadami na terenach 

zamieszkałych. W 2018 r. z terenu gminy odebrano odpady segregowane w ilości: 

 Razem: 132,7 Mg 

 Papier; 4,8 Mg; 
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 Szkło: 34,9 Mg; 

 Tworzywa sztuczne: 23,7 Mg; 

 Metale: 3 Mg; 

 Zużyty sprzęt RTV i AGD: 0,2 Mg; 

 Wielkogabarytowe: 63,1 Mg; 

 Opakowania wielomateriałowe: 3 Mg; 

 Nieczystości ciekłe: 2962,4 m3; 

 Zmieszane: 573,51 Mg; 

Sieć gazowa  

             Przez teren gminy Boleszkowice przebiega tranzytowo gazociąg wysokiego ciśnienia 

relacji Mieszkowice – Dębno. Wzdłuż istniejącego gazociągu występuje obszar ograniczonego 

użytkowania (strefa ochronna), określający położenie innych obiektów terenowych   

(budowlanych) w stosunku do gazociągu, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym 

zakresie norm i przepisów branżowych.  

Na terenie gminy Boleszkowice brak jest przewodowej sieci gazowej średniego ciśnienia. 

Odbiorcy zaopatrywani są w gaz płynny w butlach. 

Ciepłownictwo  

            Na obszarze Gminy Boleszkowice nie funkcjonuje sieć ciepłownicza, dominuje system 

lokalnych źródeł ciepła ogrzewających obiekty, w które są wbudowane lub obiekty sąsiadujące. 

Do ogrzewania stosuje się zarówno paliwa stałe jak i płynne. 

 

Energetyka   

           Gmina Boleszkowice zasilana jest z krajowej sieci elektroenergetycznej liniami 

napowietrznymi średnich napięć (15 kV), ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV 

zlokalizowanych w gminach sąsiednich – Dębno i Kostrzyn. 

Przez wschodnią część gminy, na krótkim odcinku, przebiega napowietrzna linia wysokiego  

napięcia  (110  kV)  relacji  Dębno  –  Kostrzyn,  z obszarem  ograniczonego użytkowania                         

o szerokości 40 m (po 20 m od osi linii w obu kierunkach). 

W miejscowościach: Chwarszczany, Gudzisz, Reczyce i Namyślinie pracują cztery, ulokowane 

na rzece Myśla, Małe Elektrownie Wodne. Największą elektrownią wodną na terenie gminy 

Boleszkowice, pod względem produkcji energii elektrycznej jest elektrownia Międzylesie                                         
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w miejscowości Reczyce która produkuje 180 kW energii. Na terenie gminy znajduje się farma 

elektrowni wiatrowych- Wysoka. Zlokalizowanych jest tam  19 siłowni o mocy 2,5 MW każda. 

Łączna moc sumaryczna zespołu elektrowni to 47,5 MW.  

Komunikacja 

Przez gminę przebiega magistralna zelektryfikowana linia kolejowa (linia 273 Wrocław 

– Szczecin),. Na trasie linii w granicach gminy funkcjonują dwie stacje – Boleszkowice                                  

i Namyślin. Linia ma charakter tranzytowy i ze względu na oddalenie od ośrodków wiejskich 

nie odgrywa większego znaczenia w układzie komunikacyjnym gminy. Jednak przy zakładanej 

aktywizacji niektórych obszarów, szczególnie położonych w jej sąsiedztwie, może stanowić 

element decydujący o rozwoju danej funkcji. Głównymi kierunkami komunikacji PKP jest trasa 

Kostrzyn – Boleszkowice – Szczecin. W 2018 r. prowadzono prace polegające na 

przeprowadzeniu gruntownych remontów peronów na stacjach Namyślin PKP i Boleszkowice 

PKP oraz remontów torowisk oraz przejazdów kolejowych. 

Ponadto przez teren Gminy przebiegają ważne drogi mające znaczenie dla powiązania jej                           

z innymi jednostkami administracyjnymi  i gospodarczymi kraju. Zostały one zestawione                       

w tabeli poniżej. 

    Tabela 9. Układ drogowy w Gminie Boleszkowice   

Lp. Identyfikacja drogi 

(nazwa ulicy, 

oznaczenie drogi, 

synbol drogi) 

Długość w km na 

terenie Gminy 

Boleszkowice 

Czy sa dostępne 

badania ruchu 

(TAK/NIE) 

DROGI KRAJOWE 

1 31 12,435 tak 

 

DROGI WOJEWÓDZKIE 

1 127 12,813 tak 

 

DROGI POWIATOWE 

1 2131Z Wyszyna-

Wysoka 

 

3,424 

nie 

2 2133Z /Sitno/- 

gr.pow.-Boleszkowice 

 

2,048 

nie 

3 2137Z Krępno-

Boleszkowice 

 

6,705 

nie 

4 2138Z Krępno-

Namyślin 

 

3,229 

nie 
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5 2141Z Chlewice-

Namyślin 

3,14 nie 

6 2142Z Namyślin 

Kaleńsko gr. woj. 

/Kostrzyn/ 

 

6,096 

nie 

7 2144Z Reczyce-

Gudzisz 

 

2,596 

nie 

8 1415Z /Zielin/- 

gr.pow.-/Czelin/ od dr. 

Kraj. Nr 31 do przej. 

PKP 

 

0,182 

nie 

DROGI GMINNE 

1 760001Z /Sitno/ gr. 

gminy Wysoka 

3,21 nie 

2 760002Z Wyszyna-

Hajnówka 

1,35 nie 

3 760003Z 

Boleszkowice-

Wysoka-gr.gm. 

/Dargomyśl/  

4,18 nie 

4 760004Z /hajnówka/ 

gr. gm.-dr.pow. 2136Z 

0,94 nie 

5 760005Z 

Chwarszczany gr. 

gm.- /Suchlica/ 

1,5 nie 

6 760006Z Chlewice-

Kaleńsko-Reczyce 

 

9,921 

nie 

7 760007Z 

/Szumiłowo/-gr.gm.-

/Sarbinowo/ 

4,05 nie 

8 760008Z 

Boleszkowice, Plac B. 

Chrobrego 

 

0,032 

nie 

9 760009Z 

Boleszkowice, 

 ul. Artylerzystów 

 

0,244 

nie 

10 760010Z 

Boleszkowice,  

ul. Domańskiego 

0,16 nie 

11 760011Z 

Boleszkowice, 

ul. Kościuszki 

 

0,145 

nie 

12 760012Z  nie 
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Boleszkowice, 

ul. Poniatowskiego 

0,256 

13 760013Z 

Boleszkowice, 

ul. Obodrytów 

 

0,321 

nie 

14 760014Z 

Boleszkowice, 

ul. Sportowa 

 

0,571 

nie 

15 760015Z 

Boleszkowice, 

ul. Spacerowa 

 

0,593 

nie 

16 760016Z 

Boleszkowice, 

ul. Poznańska 

 

0,112 

nie 

17 760017Z 

Boleszkowice, 

ul. Polna 

 

0,314 

nie 

18 760018Z 

Boleszkowice, 

ul. Żeromskiego 9, dz. 

Nr 922 

 

0,467 

nie 

19 760019Z 

Boleszkowice, 

ul. Lutyków 

 

0,073 

nie 

20 760020Z 

Boleszkowice, 

ul. Wąska 

 

0,129 

nie 

21 760021Z 

Boleszkowice, 

ul. Os. 40-lecia PRL 

 

0,165 

nie 

Razem 28,733 

 

2. ZARZĄDZANIE GMINĄ  
 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej                          

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 

rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 

infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez 

administrację rządową –dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności 

i po mocy społecznej.  
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2.1 WŁADZE GMINY  
 

 Wójt  jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lata. Wykonuje on uchwały Rady 

Gminy przy pomocy Urzędu, samorządowych jednostek organizacyjnych. Wójt reprezentuje 

Gminę, kieruje bieżącymi sprawami Gminy, organizuje pracę Urzędu oraz nadzoruje przebieg 

prac  nad przygotowaniem budżetu gminy oraz jego realizację.  Funkcję Wójta sprawuje Jan 

Krzywicki jest to jego kolejna kadencja. 

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań 

własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami 

administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 

zawartych porozumień.  

W skład kierownictwa urzędu wchodzą: Sekretarz Gminy –Anna Sobczyńska,  Skarbnik Gminy 

– Barbara Jakubowska, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami - Marcin Lazer, Kierownik Referatu Promocji, Oświaty i Funduszy 

Pomocowych- Krzysztof Fira,  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego– Monika Łazorczyk 

(obecnie w zastępstwie Małgorzata Jugowicz).  

Jednostkami Organizacyjnymi Gminy Boleszkowice są:  

- Zakład Usług Komunalnych – którego Kierownikiem jest Marek Czypar. W  2018 roku                        

w Zakładzie  Usług Komunalnych w Boleszkowicach zatrudnienie pracowników kształtowało 

się w następujący sposób : 

 Kierownik ZUK 

 Księgowa -  ½ etatu 

 Pracownik biurowy 

 Konserwator oczyszczalni -  2  etaty 

  Kierowca – 2  etaty 

 Pracownik gospodarczy – 3 etaty 

 Kierowca Mercedesa – 1 etat umowa – zlecenie 

 

Ponadto w 2018 roku, było zatrudnionych 7 osób w  ramach prac  społecznie – użytecznych 

oraz 6 osób w ramach robót publicznych. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych                             

w ramach prac społecznie – użytecznych jest refundowane w 60 % przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Myśliborzu,  natomiast w ramach robót publicznych  refundacja wynagrodzenia 
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wynosi 100 %. 

- Ośrodek Pomocy Społecznej- którego kierownikiem jest - Ewa Jamorska. W 2018r. OPS 

zatrudniał 8 osób w tym: 

 Kierownik OPS- 1 etat 

 Księgowa- 1 etat,  

 Pracownik ds. świadczeń rodzinnych- 1 etat 

 2 pracowników socjalnych 

  Aspirant pracy socjalnej- 1 etat 

  Asystent rodziny- 1 etat 

 Opiekun osób starszych- 1 etat 

- Zespół Szkół w Boleszkowicach, którego Dyrektorem jest- Sylwia Łaskarzewska-Pacewicz. 

W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było 36 nauczycieli z czego 3 osoby  w wymiarze 

nie pełnym. W roku szkolnym 2018/2019 było zatrudnionych 39 nauczycieli z czego 

8 w wymiarze nie pełnym. Pracownicy administracyjni i obsługi to 23 osoby z czego                                    

2 pracowników sezonowych- palacze i 3 pracowników z PUP Myślibórz.   

 

2.2   RADA GMINY  
 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków  i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach 

zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje 

się do wiadomości publicznej mieszkańców. Radę Gminy Boleszkowice tworzy 15 radnych.  

W 2018r. funkcjonowały 2 składy Rady:  
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Rada kadencji 2014-2018 w składzie:  

 

Nazwisko i imię Okręg Funkcja 

Stoparek Ryszard 7 Przewodniczący Rady 

Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Strzelczyk Zbigniew 2 W-ce przewodniczący Rady 

Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Bednarz Sabina 11 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Ciechanowicz Marcin 3 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej 

Matuszewska Renata  14 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Członek komisji Rewizyjnej 

Mita Kazimierz 8 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Mroczkowski Eugeniusz 13 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Rybińska Dorota 12 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Stankiewicz Agnieszka 1 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Stankiewicz Beata 6 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Szczepanik Małgorzata 5 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 
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Członek komisji Rewizyjnej 

Żwirko Bożena 15 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Sawczuk Anna (2014) 9  

Ciechanowicz Franciszek 

(2014 – 2015) 

4 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Włodkowski Krzysztof 

(2014 – 2015) 

10 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Potapińska Elżbieta  

(2015 – 2018) 

9 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Panek Jadwiga  

(2016 – 2018) 

4 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Żmuda Trzebiatowski 

Antoni 

(2016) 

10 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Karnicki Marek  

(2017 – 2018) 

10 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

 

 

Od 20 listopada 2018 r. funkcjonuje Rada kadencji 2018-2023 w składzie:  

 

Nazwisko i imię Okręg Funkcja 

Stoparek Ryszard 7 Przewodniczący Rady 

Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Strzelczyk Zbigniew 2 W-ce przewodniczący Rady 

Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Bednarz Sabina 11 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Członek komisji Rewizyjnej 
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Ciechanowicz Marcin 3 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Matuszewska Renata  14 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Członek komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Szczepanik Jolanta 8 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Z-ca przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji 

Mroczkowski Eugeniusz 13 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Członek komisji Rewizyjnej 

Woźniak Jan 12 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Stankiewicz Agnieszka 1 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Bukiel Anna 6 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Członek komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Guszkowska Iwona 5 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej 

Sługocki Michał 15 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Z-ca przewodniczącej komisji Rewizyjnej 

Śniadała Bogusław 9 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 
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Śpiewak Karol 4 Członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Przewodniczący komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji 

Żmuda – Trzebiatowski 

Zygmunt 

10 Członek komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 
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2.3.  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  UCHWAŁ RADY GMINY BOLESZKOWICE W 2018r.  
 
 

W 2018 r. Rada Gminy Boleszkowice obradowała raz w miesiącu (z wyjątkiem miesiąca maja i lipca), łącznie odbyło się 8 sesji  w trybie 

zwyczajnym. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 92 uchwały.  W okresie od 20 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 roku Rada 

Gminy podjęła 31 uchwał. W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy, 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 Boleszkowice.  

 

Uchwały podjęte w 2018 r: 

 

 

Lp. Nr uchwały Tytuł uchwały Zadania wynikające  

z uchwały 

Sposób realizacji zadania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialny  

za realizację 

Nadzorujący 

realizację 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. XXXV/242/2018 w sprawie przyjęcia 

Lokalnego 

Programu 

Rewitalizacji 

Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2017 – 2023 

Gmina Boleszkowice od lipca 

2018 roku realizuje projekt  

pn. „Partycypacyjne 

opracowanie lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Boleszkowice”, który 

współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej. 

Jest to dokument 

programowy, dzięki któremu 

możliwe będzie aplikowanie 

o środki unijne w ramach 

RPO WZ 

Wdrażanie przyjętych 

zadań do realizacji 

2018 Referat POF Wójt Gminy 
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2. XXXV/243/2018 w sprawie przyjęcie 

Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Program określa zadania 

w zakresie pomocy 

terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, prowadzenia 

profilaktyki wśród dzieci 

i młodzieży, działalności 

instytucji, stowarzyszeń itp. 

służących rozwiązaniu 

problemów alkoholowych.  

Wdrażanie zadań ujętych 

w programie  

2019 rok GKRPA Wójt Gminy 

3. XXXV/244/2018 w sprawie przyjęcie 

Gminnego 

Programu 

Profilaktyki                         

i  Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

Gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Program określa zadania 

w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii na terenie gminy.  

Wdrażanie zadań ujętych 

w programie  

2019 rok GKRPA Wójt Gminy 

4. XXXV/245/2018 w sprawie 

zarządzenia 

przeprowadzenia 

wyborów sołtysa  w 

miejscowości 

Chlewice 

Wybór sołtysa  Realizacja zadań 

określonych w statucie 

sołectwa 

Działalność 

bieżąca 

Biuro Rady Wójt Gminy 

5. XXXV/246/2018 w sprawie 

zarządzenia 

przeprowadzenia 

wyborów 

uzupełniających 

członków do rady 

Wybór członków do Rady 

sołeckiej  

Wspomaganie pracy 

sołtysa 

Działalność 

bieżąca  

Biuro Rady Wójt Gminy 
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sołeckiej we wsi 

Chlewice 

6. XXXV/247/2018 w sprawie 

określenia 

wysokości opłat za 

korzystanie                     

z wychowania 

przedszkolnego w 

przedszkolach 

publicznych 

prowadzonych 

przez Gminę 

Boleszkowice 

Konieczność podjęcia 

uchwały w związku ze 

zmianami podstawy prawnej. 

1 stycznia 2018r. weszła 

w życie ustawa z dnia 27 

października 2017 r. 

o finansowaniu zadań 

oświatowych, której art. 52 

zastępuje uchylony art. 14 

ustawy z dnia 7 września 

1991 r.  o systemie oświaty 

Dostosowanie treści 

uchwały do 

obowiązujących 

przepisów oświatowych 

01.01.2018 Referat POF Wójt Gminy 

7. XXXV/248/2018 w sprawie 

zarządzenia 

przeprowadzenia 

wyborów 

uzupełniających 

członków do rady 

sołeckiej we wsi 

Boleszkowice 

Wybór członków do Rady 

sołeckiej  

Wspomaganie pracy 

sołtysa 

Działalność 

bieżąca  

Biuro Rady Wójt Gminy 

8. XXXVI/249/2018 w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Wprowadzono zmiany w 

planie dochodów, wydatków 

i przychodów gminy na 2018 

rok 

Realizacja dochodów i 

wydatków w 

poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik Gminy Wójt Gminy 

9. XXXVI/250/2018 zmieniająca 

uchwałę nr 

IV/27/2015 z dnia 

26 lutego 2015 roku 

w sprawie 

zarządzenia poboru 

Wprowadzono zmianę 

inkasenta do poboru 

należności podatkowych 

w sołectwie  Chlewice 

Realizacja zadania 

zgodnie z przyjętą 

uchwalą 

Działalność 

bieżąca 

Referat 

finansowy 

Wójt Gminy 
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w drodze inkasa 

należności 

podatkowych 

10 XXXVI/251/2018 w sprawie 

dzierżawy 

nieruchomości 

będących 

własnością Gminy 

Boleszkowice 

Wydzierżawienie 

nieruchomości o powierzchni 

24 m2 z przeznaczeniem pod 

zabudowę garażem 

blaszanym 

Podpisanie umowy 

dzierżawy 

09.05.2018 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

11. XXXVI/252/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

udzielenie przez 

Wójta Gminy 

Boleszkowice 

bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu 

mieszkalnego 

Sprzedaż z bonifikatą lokalu 

mieszkalnego nr 1 w budynku 

nr 22A przy ul. Poznańskiej 

w m. Boleszkowice 

 

Podpisanie protokołu 

uzgodnień i umowy 

sprzedaży  

18.03.2019 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 
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12. XXXVI/253/2018 zmieniająca 

Uchwałę Nr 

XIX/130/2016 

Rady Gminy 

Boleszkowice z 

dnia 25 sierpnia 

2016 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2016 – 2024 

Zaproponowane zmiany 

w zapisach Strategii wynikają 

z jej wdrażania, monitoringu  

i ewaluacji. Aktualna 

strategia jest niezbędnym 

dokumentem w kontekście 

perspektywy finansowej 

2014-2020 UE, bowiem 

nabory wniosków 

o dofinansowanie projektów 

ze środków unijnych 

określają wymogi w zakresie 

przedłożenia zgodności 

projektu z  dokumentem 

strategicznym Gminy 

Wdrażanie przyjętych 

zadań do realizacji 

2014-2020 Referat POF Wójt Gminy 

13. XXXVI/254/2018 w sprawie 

zaciągnięcia 

pożyczki w 

Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony 

Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie 

zadanie inwestycyjne 

„Modernizacja ujęcia wody 

w m. Namyślin” 

zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie. 

spłata 

pożyczki, w 

latach 2018-

2022 

Referat 

finansowy 

Wójt Gminy 

14. XXXVII/255/2018 w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Wprowadzono zmiany w 

planie dochodów, wydatków 

i przychodów gminy na 2018 

rok 

Realizacja dochodów i 

wydatków w 

poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

15. XXXVII/256/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej 

Wprowadzono zmiany do 

Wieloletniej Prognozy 

Obowiązek zachowania 

regulacji zawartej 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 
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Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2018 – 2028 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice 

w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy 

w 2018 r. i w kolejnych 

latach 

16. XXXVII/257/2018 w sprawie podziału 

Gminy 

Boleszkowice na 

okręgi   wyborcze, 

ustalenia ich granic 

i numerów oraz 

liczby radnych 

wybieranych w 

każdym okręgu 

Dokonano podziału Gminy 

Boleszkowice na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych 

w każdym okręgu 

wyborczym 

Wdrożenie przyjętego 

zadania do realizacji. 

Przekazanie uchwały do 

Wojewody 

Zachodniopomorskiego 

i Komisarza Wyborczego 

w Szczecinie. 

Działalność 

bieżąca 

Referat 

organizacyjny 

Wójt Gminy 

17. XXXVII/258/2018 w sprawie podziału 

Gminy 

Boleszkowice na 

stałe obwody 

głosowania, 

ustalenia ich granic 

i numerów oraz 

siedzib 

obwodowych 

komisji 

wyborczych 

Dokonano podziału Gminy 

Boleszkowice na stałe 

obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów granic oraz 

siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

Wdrożenie przyjętego 

zadania do realizacji. 

Przekazanie uchwały do 

Wojewody 

Zachodniopomorskiego 

i Komisarza Wyborczego 

w Szczecinie. 

Działalność 

bieżąca 

Referat 

organizacyjny 

Wójt Gminy 

18. XXXVII/259/2018 w sprawie 

określenia 

Programu opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobieganiu 

bezdomności 

zwierząt na terenie 

Przyjęcie programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Boleszkowice 

w 2018 roku.  

Wdrażanie przyjętych 

zadań do realizacji 

2018 rok Referat OŚGN Wójt Gminy 
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Gminy 

Boleszkowice                    

w 2018 r. 

19. XXXVII/260/2018 zmieniająca 

uchwałę Nr 

XXXVI/250/2018 z 

dnia 22 lutego 2018 

roku zmieniającą 

uchwałę Nr 

IV/27/2015 z dnia 

26 lutego 2015 roku 

w sprawie 

zarządzenia poboru 

w drodze inkasa 

należności 

podatkowych 

Sprostowanie błędu w 

uchwale wprowadzającej 

zmianę inkasenta do poboru 

należności podatkowych w 

sołectwie Chlewice 

Wprowadzenie 

prawidłowego zapisu 

obowiązywania uchwały 

Od dnia 

5.02.2018 r. 

Referat 

finansowy 

Wójt Gminy 

20. XXXVII/261/2018 w sprawie przyjęcia 

programu 

osłonowego 

„Pomoc Gminy 

Boleszkowice 

osobom 

długotrwale   i 

ciężko chorym lub 

niepełnosprawnym                          

w wyposażeniu w 

sprzęt  

rehabilitacyjny” 

Przyjęto program osłonowy w 

zakresie pomocy osobom 

długotrwale i ciężko chorym 

lub niepełnosprawnym. 

Realizacja zadania 

zgodnie z przyjętym 

programem. 

Działalność 

bieżąca. 

OPS Wójt Gminy 

21. XXXVIII/262/2018 w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018  rok 

Wprowadzono zmiany w 

planie dochodów, wydatków i 

przychodów gminy na 2018 

rok 

Realizacja dochodów 

i wydatków w 

poszczególnych 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 
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jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

22. XXXVIII/263/2018 w sprawie 

udzielenia pomocy 

finansowej dla 

Województwa 

Zachodniopomorski

ego na utworzenie 

sieci tras 

rowerowych 

Pomorza 

Zachodniego – 

Trasa Pojezierna 

Dofinansowanie projektu 

„Budowa sieci tras 

rowerowych Pomorza 

Zachodniego – Trasa 

Pojezierna” 

Zadanie realizowane 

przez 

Zachodniopomorski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Koszalinie-Umowa 

dotacji Nr 13/R/2018 

04.06.2019 Referat 

finansowy 

Wójt Gminy 

23. XXXVIII/264/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

obciążenie 

służebnością 

przesyłu 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Boleszkowice na 

rzecz ENEA 

Operator Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialności 

z siedzibą w 

Poznaniu 

Ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz ENEA na 

nieruchomościach 

oznaczonych jako działki: 

156/4 obręb Namyślin, 76/2 

i 77 obręb Kaleńsko, 32 i 68 

obręb Chlewice 

Podpisanie umowy 

ustanowienia służebności 

przesyłu w formie aktu 

notarialnego 

11.05.2018 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

24. XXXVIII/265/2018 w sprawie zespołu 

przyrodniczo – 

krajobrazowego 

„Porzecze” 

Uaktualnienie danych 

dotyczących ZPK Porzecze 

Aktualizacja danych 

dotyczących ZPK 

Porzecze 

2018 Referat POF Wójt Gminy 
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25. XXXVIII/266/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

udzielenie przez 

Wójta Gminy 

Boleszkowice 

bonifikaty przy 

sprzedaży lokali 

mieszkalnych 

Sprzedaż z bonifikatą lokalu 

mieszkalnego nr 3 w budynku 

nr 22 przy ul. Poznańskiej 

w m. Boleszkowice. Sprzedaż 

z bonifikatą lokalu 

mieszkalnego nr 5 w budynku 

nr 20 przy ul. Słonecznej 

w m. Boleszkowice. 

Podpisanie protokołów 

uzgodnień i umów 

sprzedaży 

01.06.2018 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

26. XXXVIII/267/2018 w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej 

kontroli 

Zlecenie Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Boleszkowice 

przeprowadzenia kontroli  

w zakresie: Organizacja 

imprez kulturalno – 

sportowych na lata 2016 – 

2017 pod kątem poniesionych 

kosztów (fundusz sołecki, 

budżet gminy, komisja 

alkoholowa, Gminne 

Centrum Kultury i Biblioteka 

Publiczna oraz Zakład Usług 

Komunalnych) 

Przeprowadzenie kontroli 10.05.2018r. Przewodniczący 

Komisji 

Wójt Gminy 

27. XXXIX/268/2018 w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego za 

2017 rok 

Zgodnie z art. 270 ust.4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach 

publicznych. 

Zatwierdzono sprawozdanie 

finansowe i sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy 

Boleszkowice za 2017 rok  

 

Przekazanie uchwały do 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  

w Szczecinie 

Niezwłocznie Skarbnik gminy Wójt Gminy 
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28. XXXIX/269/2018 w sprawie 

udzielenia Wójtowi 

Gminy 

Boleszkowice 

absolutorium z 

tytułu wykonania 

budżetu za 2017 

rok 

Zgodnie z art. 271 ust.1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 

2009 r. o finansach 

publicznych. 

Udzielono Wójtowi Gminy 

absolutorium  

Przekazanie uchwały do 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  

w Szczecinie 

Niezwłocznie Skarbnik gminy Wójt Gminy 

29. XXXIX/270/2018 w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Wprowadzono zmiany 

w planie dochodów, 

wydatków i przychodów 

gminy na 2018 rok 

Realizacja dochodów 

i wydatków w 

poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

30. XXXIX/271/2018 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie 

uchwalenia 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2018-2028 

Wprowadzono zmiany do 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice 

Obowiązek zachowania 

regulacji zawartej 

w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy 

w 2018 r. i w kolejnych 

latach 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

31. XXXIX/272/2018 w sprawie 

uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy 

Boleszkowice na II 

Półrocze 2018 roku 

Przyjęto plan pracy Rady 

Gminy Boleszkowice 

Realizacja przyjętej 

tematyki sesji zgodnie 

z planem  

Działalność 

bieżąca w 

ciągu II 

półrocza 2018 

roku  

Przewodniczący 

Rady 

Przewodniczący 

Rady 

32. XXXIX/273/2018 w sprawie 

zatwierdzenia planu 

pracy Komisji 

Rozwoju 

Gospodarczego, 

Budżetu, 

Przyjęto plany pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Planowania oraz 

Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy 

Boleszkowice 

Realizacja przyjętej 

tematyki komisji zgodnie 

z planem  

Działalność 

bieżąca w 

ciągu II 

półrocza 2018 

roku 

Przewodniczący 

poszczególnych 

Komisji  

Przewodniczący 

Rady 
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Planowania oraz 

Rolnictwa i 

Ochrony 

Środowiska Rady 

Gminy 

Boleszkowice na II 

półrocze 2018 roku 

33. XXXIX/274/2018 zmieniająca 

zatwierdzenia planu 

pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw 

Socjalnych oraz 

Bezpieczeństwa 

Publicznego Rady 

Gminy 

Boleszkowice na II 

półrocze 2018 roku 

Przyjęto plany pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych oraz 

Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Gminy Boleszkowice 

Realizacja przyjętej 

tematyki komisji zgodnie 

z planem  

Działalność 

bieżąca w 

ciągu II 

półrocza 2018 

roku 

Przewodniczący 

poszczególnych 

Komisji  

Przewodniczący 

Rady 

34. XXXIX/275/2018 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy 

Boleszkowice 

Naliczanie i wypłacanie 

wynagrodzenia Wójtowi 

Gminy Boleszkowice  

zgodnie z podjętą uchwałą  

Wdrażanie przyjętego 

zadania do realizacji.  

od 22.11.2018 

roku 

Referat 

finansowy 

Wójt Gminy 

35. XXXIX/276/2018 zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

przyjęcia 

Lokalnego 

Programu 

Rewitalizacji 

Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2017-2023 

Wprowadzenie zmian 

w Przyjętym Programie 

Rewitalizacji Gminy 

Boleszkowice na lata 2017- 

2023” wynikających z jego 

aktualizacji  

Wdrażanie przyjętych 

zadań do realizacji 

2018 Referat POF Wójt Gminy 
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36. XXXIX/277/2018 zmieniająca 

Uchwałę Nr 

XXVI/169/2017 z 

dnia 30 marca 

2017r. w sprawie 

uchwalenia 

aktualizacji 

„Programu 

usuwania azbestu 

dla Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2015-2032 

Wykonanie aktualizacji ilości 

wyrobów zawierających 

azbest zlokalizowanych na 

terenie Gminy Boleszkowice 

Wykonanie aktualizacji 

ilości wyrobów 

zawierających azbest 

zlokalizowanych na 

terenie Gminy 

Boleszkowice 

Zadanie 

realizowane w 

sposób ciągły 

Referat OŚGN Wójt Gminy 

37. XXXIX/278/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

udzielenie przez 

Wójta Gminy 

Boleszkowice 

bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu 

mieszkalnego 

Uchwała uchylona na mocy 

uchwały nr XLI/297/2018 

Rady Gminy Boleszkowice 

z dnia 27.09.2018 r. 

Uchwała uchylona na 

mocy uchwały nr 

XLI/297/2018 Rady 

Gminy Boleszkowice 

z dnia 27.09.2018 r. 

27.09.2018 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

38. XXXIX/279/2018 w sprawie 

sprzedaży 

nieruchomości 

będącej własnością 

Gminy 

Boleszkowice 

Sprzedaż lokalu użytkowego 

(dawny ośrodek zdrowia) 

w budynku nr 11 w m. 

Namyślin 

Podpisanie umowy 

sprzedaży 

Nie wykonana 

(brak 

oferentów w 

prowadzonych 

przetargach) 

Referat OŚGN Wójt Gminy 

39. XXXIX/280/2018 w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby 

zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych na 

terenie gminy 

Ustalenie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych napojów 

alkoholowych na terenie 

Gminy Boleszkowice 

z podziałem na sprzedaż 

Zadanie realizowane 

w sposób ciągły zgodnie 

z ustawą z dnia 

26.10.1982 r. 

o wychowaniu 

Wykonywana 

w sposób 

ciągły 

Referat OŚGN Wójt Gminy 
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Boleszkowice na II 

półrocze 2018 roku 

w punkcie sprzedaży i poza 

punktem sprzedaży 

w trzeźwości i przeciw 

działaniu alkoholizmowi 

40. XXXIX/281/2018 w sprawie ustalenia 

zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży  

i podawania 

napojów 

alkoholowych na 

terenie Gminy 

Boleszkowice 

Ustalenie zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży  

i podawania napojów 

alkoholowych na terenie 

Gminy Boleszkowice 

Zadanie realizowane w 

sposób ciągły zgodnie 

z ustawą z dnia 

26.10.1982 r. 

o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciw 

działaniu alkoholizmowi 

Wykonywana 

w sposób 

ciągły 

Referat OŚGN Wójt Gminy 

41. XXXIX/282/2018 w sprawie przyjęcia 

projektu 

„Regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania 

ścieków na terenie 

Gminy 

Boleszkowice” 

regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków jest 

aktem prawa miejscowego 

o szczególnym charakterze, 

stanowi on zasady dla 

przedsiębiorstw 

wodociągowo – 

kanalizacyjnych oraz 

odbiorców usług, 

W dniu 12 grudnia 2017 

r. weszła w życie ustawa 

z dnia 27 października 

2017 r. o zmianie ustawy 

o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2017, poz. 

2180 t. j.). Zgodnie z art. 

8 ust. 1 ustawy, w 

terminie 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie 

ustawy przedsiębiorstwa 

wodociągowo – 

kanalizacyjne 

opracowują 

i przedstawiają radom 

gmin projekty 

regulaminów 

dostarczania wody 

Do 

12.06.2018r 

ZUK Wójt Gminy 
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i odprowadzania 

ścieków. 

42. XXXIX/283/2018 w sprawie 

zatwierdzenia i 

przyjęcia do 

realizacji projektu 

pn. „Poprawiamy 

kompetencje 

kluczowe dzieci i 

młodzieży z 

Boleszkowic” w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorski

ego na lata 2014-

2020 

Opracowanie wniosku wraz 

z załącznikami  

Złożenie wniosku 

o dofinansowanie 

projektu  

5.05.2018 r. Referat POF Wójt Gminy 

43. XL/284/2018   w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Wprowadzono zmiany w 

planie dochodów, wydatków 

i przychodów gminy na 2018 

rok 

Realizacja dochodów 

i wydatków w 

poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

44. XL/285/2018   w sprawie nadania 

odznaczenia 

Honorowego 

Obywatela Gminy                         

Boleszkowice 

Nadanie odznaczenia Panu 

Stanisławowi  Kubicy 

Wręczenie odznaczenia 01.09.2018 r. Biuro Rady Wójt Gminy 

45. XL/286/2018   w sprawie 

wyrażenia  zgody  

Sprzedaż z bonifikatą lokalu 

mieszkalnego nr 3 

położonego w budynku nr 24 

Podpisanie protokołu 

uzgodnień i umowy 

sprzedaży 

16.11.2018 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 
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na udzielenie  przez 

Wójta Gminy 

Boleszkowice 

bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu   

mieszkalnego 

przy ul. Poznańskiej w m. 

Boleszkowice 

46. XL/287/2018   w sprawie 

darowizny 

nieruchomości 

będących 

własnością Gminy 

Boleszkowice na 

rzecz Skarbu 

Państwa 

Przekazanie na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości 

oznaczonych jako działki 

24/2 i 270/2 obręb 

Chwarszczany 

Podpisanie protokołu 

uzgodnień i umowy 

darowizny 

12.12.2018 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

47 XL/288/2018   zmieniająca 

uchwałę Nr 

XXX/196/2009 

Rady Gminy 

Boleszkowice z 

dnia 30 kwietnia 

2009r. w sprawie 

ustalenia 

regulaminu 

wynagradzania 

nauczycieli 

Dostosowanie treści 

regulaminu wynagrodzenia 

nauczycieli do 

obowiązujących przepisów 

oświatowych 

Wprowadzenie zmian 

w zapisach regulaminu 

odnośnie dodatku 

mieszkaniowego  

01.01.2018 Referat POF Wójt Gminy 

48. XL/289/2018   w sprawie przyjęcia 

Strategii 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych 

Gminy 

Przyjęto Uchwałę Rady 

Gminy Boleszkowice ws. 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych  

Gminy Boleszkowice na lata 

2018-2023. 

Realizacja zadań zgodnie 

z przyjętą Uchwałą. 

2018-2023 

 

OPS Wójt Gminy 
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Boleszkowice na 

lata 2018 – 2023 

49. XLI/290/2018 w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Wprowadzono zmiany w 

planie dochodów, wydatków 

i przychodów gminy na 2018 

rok 

Realizacja dochodów 

i wydatków w 

poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

50. XLI/291/2018 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie 

uchwalenia 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2018 - 2028 

Wprowadzono zmiany do 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice 

Obowiązek zachowania 

regulacji zawartej 

w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy 

w 2018 r. i w kolejnych 

latach 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

51. XLI/292/2018 w sprawie 

określenia 

szczegółowych 

wymogów raportu 

o stanie gminy 

Określenia szczegółowych 

wymogów raportu o stanie 

gminy 

 

Rozpatrzenie przez Radę 

gminy raportu o stanie 

gminy, debata 

 

Co roku do 

31.05.  

Wszystkie 

referaty oraz 

jednostki 

organizacyjne 

Wójt Gminy 

52. XLI/293/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

obciążenie 

służebnością 

przesyłu 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Boleszkowice na 

rzecz ENEA 

Operator Spółka z 

ograniczoną 

Ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz ENEA na 

nieruchomościach 

oznaczonych jako działki: 

110/16, 223, 231 obręb 

Namyślin i 945, 819 obręb 

Boleszkowice 

Podpisanie umowy 

ustanowienia służebności 

przesyłu w formie aktu 

notarialnego 

28.01.2019 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 
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odpowiedzialnością  

z siedzibą w 

Poznaniu 

53. XLI/294/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

obciążenie odpłatną 

służebnością 

przesyłu 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Boleszkowice na 

rzec PKP 

Energetyka S.A. 

Warszawa 

Ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz PKP 

Energetyka S.A. na 

nieruchomości oznaczonej 

jako działka 448/8 obręb 

Namyślin 

Podpisanie umowy 

ustanowienia służebności 

przesyłu w formie aktu 

notarialnego 

Nie wykonana 

(procedura w 

trakcie 

uzgadniania 

wynagrodzeni

a za 

ustanowienie 

służebności) 

Referat OŚGN Wójt Gminy 

54. XLI/295/2018 w sprawie 

określenia 

szczegółowych 

zasad wnoszenia 

inicjatyw 

obywatelskich, 

zasad tworzenia 

komitetów 

inicjatyw 

uchwałodawczych , 

zasad promocji 

obywatelskich 

inicjatyw 

uchwałodawczych i 

formalnych 

wymogów, jakim 

Określenie zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich 

Podanie pod obrady 

Rady projektu uchwały 

zgłoszonej w ramach 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej  

Działalność 

bieżąca 

Przewodniczący 

Rady 

Przewodniczący 

Rady 
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muszą odpowiadać 

składane projekty 

55. XLI/296/2018 zmieniająca 

uchwałę Nr 

XIII/88/2015 Rady 

Gminy 

Boleszkowice z 

dnia 30 grudnia 

2015 r. w sprawie 

uchwalenia statutu 

Gminy 

Boleszkowice 

Ustawa z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania niektórych 

organów publicznych 

wprowadziła zmiany w 

ustawie z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym 

Konieczność  

dostosowania zapisów 

Statutu Gminy 

Boleszkowice do 

obowiązującego prawa 

 

Zmiany 

wprowadzone 

w statucie 

obowiązują od 

VIII kadencji 

Rady Gminy 

Boleszkowice 

2018 - 2023 

 

Biuro Rady Wójt Gminy 

56. XLI/297/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

udzielenie przez 

Wójta Gminy 

Boleszkowice 

bonifikaty przy 

sprzedaży udziału 

w nieruchomości 

przeznaczonej na 

cele mieszkaniowe 

Sprzedaż z bonifikatą udziału 

w nieruchomości 

zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym nr 19 w m. 

Porzecze 

Podpisanie protokołu 

uzgodnień i umowy 

sprzedaży 

Nie wykonana 

(rezygnacja z 

wykupu 

mieszkania) 

Referat OŚGN Wójt Gminy 

57. XLII/298/2018 w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Wprowadzono zmiany 

w planie dochodów, 

wydatków i przychodów 

gminy na 2018 rok 

Realizacja dochodów 

i wydatków 

w poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

58. XLII/299/2018 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie 

uchwalenia 

Wieloletniej 

Prognozy 

Wprowadzono zmiany do 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice 

Obowiązek zachowania 

regulacji zawartej 

w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 
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Finansowej Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2018 - 2028 

w 2018 r. i w kolejnych 

latach 

59. XLII/300/2018 w sprawie 

uchwalenia 

Rocznego 

Programu 

Współpracy Gminy 

Boleszkowice z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz podmiotami, o 

których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy 

z 24 kwietnia 

2003r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

(Dz.U. z 2018 r., 

poz. 450 ze zm.) na 

rok 2019 

Przyjęcie Rocznego 

Programu Współpracy Gminy 

Boleszkowice 

z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok 

Współpraca 

z organizacjami 

pozarządowymi z terenu 

Gminy Boleszkowice 

poprzez umocnienie 

lokalnych działań, 

stworzenie warunków do 

powstawania inicjatyw 

i struktur 

funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnej 

oraz wyrażanie chęci 

realizacji zadań 

ustawowych w ścisłym 

współdziałaniu 

z podmiotami III sektora 

01.01.2019 Referat POF Wójt Gminy 

60. XLII/301/2018 w sprawie przyjęcia 

zasad i trybu 

postępowania przy 

udzieleniu spółkom 

wodnym dotacji 

celowych z budżetu 

Gminy 

Boleszkowice oraz 

ich rozliczania 

Określenie zasad dotyczących 

przyznawania dotacji spółce 

wodnej działającej na terenie 

Gminy Boleszkowice 

Podpisanie i rozliczenie 

umowy udzielenia 

dotacji 

Zadanie 

realizowane w 

sposób ciągły 

Referat OŚGN Wójt Gminy 
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61. XLII/302/2018 w sprawie 

zmieniająca 

uchwałę Nr 

XXX/196/2009 

Rady Gminy 

Boleszkowice z 

dnia 30 kwietnia 

2009 r. w sprawie 

ustalenia 

regulaminu 

wynagrodzenia 

nauczycieli 

 Dokonanie zmiany 

w załączniku nr 1 do uchwały 

Nr XXX/196/209 Rady 

Gminy Boleszkowice z dnia 

30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagrodzenia 

nauczycieli polegającej na 

podwyższeniu dodatku 

funkcyjnego za 

wychowawstwo 

Aktualizacja załącznika 

nr 1 do uchwały Nr 

XXX/196/209 Rady 

Gminy Boleszkowice 

z dnia 30 kwietnia 2009 

r. w sprawie ustalenia 

regulaminu 

wynagrodzenia 

nauczycieli  

01.10.2018 Referat POF Wójt Gminy 

62. I/1/2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego 

Rady Gminy 

Boleszkowice 

Wybór przewodniczącego 

Rady Gminy Boleszkowice – 

Ryszarda Stoparek 

Organizacja pracy Rady 

oraz prowadzenie obrad 

Rady  

2018-2023 Przewodniczący 

Rady 

Wójt Gminy 

63. I/2/2018 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczą

cego Rady Gminy 

Boleszkowice 

Wybór 

wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Boleszkowice – 

Zbigniewa Strzelczyka 

Organizacja pracy Rady 

oraz prowadzenie obrad 

Rady pod nieobecność 

przewodniczącego Rady 

2018-2023 Przewodniczący 

Rady  

Wójt Gminy 

64. I/3/2018 w sprawie 

powołania Komisji 

Rozwoju 

Gospodarczego, 

Budżetu, 

Planowania oraz 

Rolnictwa i 

Ochrony 

Środowiska Rady 

Gminy 

Boleszkowice 

Powołano Komisję Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, 

Planowania oraz Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Rady 

Gminy Boleszkowice 

w następującym składzie: 

1) Agnieszka Stankiewicz  – 

przewodnicząca 

2) Renata Matuszewska – 

zastępca przewodniczącej 

3)  Ryszard Stoparek – 

członek 

Uczestnictwo w pracach 

komisji  

2018-2023  Przewodniczący 

Komisji 

Przewodniczący 

Rady 
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4)  Eugeniusz Mroczkowski – 

członek 

5) Bogusław Śniadała – 

członek 

6) Michał Sługocki – członek 

7) Jan Woźniak – członek 

8) Zygmunt Żmuda – 

Trzebiatowski - członek 

65. I/4/2018 w sprawie 

powołania Komisji 

Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw 

Socjalnych oraz 

Bezpieczeństwa 

Publicznego Rady 

Gminy 

Boleszkowice 

Powołano Komisję Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych oraz 

Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Gminy Boleszkowice 

w następującym składzie: 

1) Jolanta Szczepaniak – 

przewodnicząca 

2) Karol Śpiewak  – 

zastępca przewodniczącej 

3)  Zbigniew Strzelczyk – 

członek 

4)  Iwona Guszkowska  – 

członek 

5) Marcin Ciechanowicz – 

członek 

6) Anna Bukiel – członek 

7) Sabina Bednarz - członek 

Uczestnictwo w pracach 

komisji  

2018-2023  Przewodniczący 

Komisji 

Przewodniczący 

Rady 

66. II/5/2018 w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Wprowadzono zmiany 

w planie dochodów, 

wydatków i przychodów 

gminy na 2018 rok 

Realizacja dochodów 

i wydatków 

w poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 
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67. II/6/2018 w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla 

radnych w związku 

z wykonywaniem 

mandatu 

Naliczanie i wypłacanie diet 

radnym zgodnie z podjętą 

uchwałą  

Wdrażanie przyjętego 

zadania do realizacji  

od 

01.12.2018 

rok 

Referat 

finansowy 

Wójt Gminy 

68. II/7/2018 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia 

Wójta Gminy 

Boleszkowice 

Naliczanie i wypłacanie 

wynagrodzenia Wójtowi 

Gminy Boleszkowice  

zgodnie z podjętą uchwałą  

 

Wdrażanie przyjętego 

zadania do realizacji  

od 01.07.2018 

roku 

Referat 

finansowy 

Przewodniczący 

Rady 

69. II/8/2018 w sprawie 

powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady 

Gminy 

Boleszkowice w 

składzie 

Powołano Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy 

Boleszkowice w 

następującym składzie:  

3) Iwona Guszkowska – 

przewodnicząca 

4) Michał Sługocki – 

zastępca przewodniczącej 

3)  Sabina Bednarz – członek 

4)  Eugeniusz Mroczkowski – 

członek  

Uczestnictwo w pracach 

komisji  

2018-2023  Przewodniczący 

Komisji 

Przewodniczący 

Rady 

70. II/9/2018 w sprawie 

powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady 

Gminy 

Boleszkowice w 

składzie 

Powołano Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Boleszkowice w 

następującym składzie: 

1) Karol Śpiewak – 

przewodniczący 

2) Jolanta Szczepaniak – 

zastępca przewodniczącego 

3)  Anna Bukiel – członek 

4)  Renata Matuszewska – 
członek 

Uczestnictwo w pracach 

komisji  

2018-2023  Przewodniczący 

Komisji 

Przewodniczący 

Rady 
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71. II/10/2018 w sprawie 

obniżenia ceny 

skupu żyta jako 

podstawy do 

obliczenia podatku 

rolnego na 2019 rok 

Ustalono cenę 1q żyta 

stanowiącą podstawę do 

obliczenia podatku rolnego na 

terenie gminy Boleszkowice 

Naliczanie podatku 

rolnego zgodnie 

z przyjętą uchwałą 

2019 rok Referat 

finansowy 

Wójt Gminy 

72. II/11/2018 w sprawie 

określenia stawek 

podatku od 

nieruchomości na 

2019 rok 

Przyjęto stawki podatku od 

nieruchomości obowiązujące 

na terenie gminy 

Boleszkowice 

Naliczanie podatku od 

nieruchomości w oparciu 

o obowiązujące stawki 

wynikające z uchwały 

2019 rok Referat 

finansowy 

Wójt Gminy 

73. II/12/2018 w sprawie 

dzierżawy 

nieruchomości 

będącej własnością 

Gminy 

Boleszkowice 

Wydzierżawienie 

nieruchomości oznaczonej 

jako działka 1206/1 obręb 

Boleszkowice w związku 

z prowadzona rekultywacja 

składowiska odpadów 

Podpisanie umowy 

dzierżawy  

02.01.2019 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

74. II/13/2018 w sprawie najmu 

nieruchomości 

lokalowej będącej 

własnością Gminy 

Boleszkowice 

Wynajęcie lokalu 

użytkowego (sklep) 

w budynku nr 70 w m. 

Namyślin 

Podpisanie umowy 

najmu  

04.12.2018 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

75. II/14/2018 w sprawie 

sprzedaży udziału 

w nieruchomości 

będącej własnością 

Gminy 

Boleszkowice 

Sprzedaż udziału w działce 

1376/7 obręb Boleszkowice 

Sporządzenie protokołu 

uzgodnień i umowy 

sprzedaży 

28.01.2019 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

76. II/15/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

udzielenie przez 

Wójta Gminy 

Sprzedaż z bonifikatą lokalu 

mieszkalnego nr 1 

położonego przy ul. 

Sporządzenie protokołu 

uzgodnień i umowy 

sprzedaży. 

 

28.01.2019 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 
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Boleszkowice 

bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu 

mieszkalnego 

Poznańskiej 24 w m. 

Boleszkowice 

77. II/16/2018 w sprawie przyjęcia 

regulaminu 

dostarczania wody i 

odbioru ścieków na 

terenie Gminy 

Boleszkowice 

regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków jest 

aktem prawa miejscowego 

o szczególnym charakterze, 

stanowi on zasady dla 

przedsiębiorstw 

wodociągowo – 

kanalizacyjnych oraz 

odbiorców usług, 

W dniu 12 grudnia 2017 

r. weszła w życie ustawa 

z dnia 27 października 

2017 r. o zmianie ustawy 

o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

oraz niektórych innych 

ustaw. Zgodnie z art. 8 

ust. 1 ustawy, w terminie 

6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy 

przedsiębiorstwa 

wodociągowo - 

kanalizacyjne 

opracowują 

i przedstawiają radom 

gmin projekty 

regulaminów 

dostarczania wody 

i odprowadzania 

ścieków. 

Działalność 

bieżąca 

ZUK Wójt Gminy 

78. II/17/2018 w sprawie 

podwyższenia 

kryterium 

dochodowego 

uprawniającego do 

Przyjęto program osłonowy  

w zakresie dożywiania 

,,Posiłek w szkole i w domu”.  

Realizacja zadania 

zgodnie z przyjętym 

programem.  

2019 - 2023 OPS Wójt Gminy 
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przyznania 

nieodpłatnie 

pomocy w zakresie 

dożywiania dla 

osób objętych 

programem 

wieloletnim 

„Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 

2019-2023 

w formie rzeczowej 

i pieniężnej 

79. III/18/2018 w sprawie zmiany 

budżetu gminy 

Boleszkowice na 

2018 rok 

Wprowadzono zmiany 

w planie dochodów, 

wydatków i przychodów 

gminy na 2018 rok 

Realizacja dochodów 

i wydatków w 

poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

80. III/19/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice na 

lata 2018-2028 

Wprowadzono zmiany do 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice 

Obowiązek zachowania 

regulacji zawartej 

w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy 

w 2018 r. i w kolejnych 

latach 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

81. III/20/2018 w sprawie 

uchwalenia budżetu 

Gminy 

Boleszkowice na 

2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

w planie dochodów, 

wydatków i przychodów 

gminy na 2019 rok 

Realizacja dochodów 

i wydatków 

w poszczególnych 

jednostkach Gminy 

Boleszkowice 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 

82. III/21/2018 w sprawie 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej Gminy 

Wprowadzono zmiany do 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Boleszkowice 

Obowiązek zachowania 

regulacji zawartej 

w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy 

Działalność 

bieżąca 

Skarbnik gminy Wójt Gminy 
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Boleszkowice na 

lata 2019 - 2029 

w 2019 r. i w kolejnych 

latach 

83. III/22/2018 w sprawie 

uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy 

Boleszkowice na 

2019 rok 

Przyjęto plan pracy Rady 

Gminy Boleszkowice 

Realizacja przyjętej 

tematyki sesji zgodnie 

z planem  

Działalność 

bieżąca w 

ciągu 2019 

roku  

Przewodniczący 

Rady 

Przewodniczący 

Rady 

84. III/23/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na 

obciążenie 

służebnością 

przesyłu 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Boleszkowice na 

rzecz ENEA 

Operator Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

z siedzibą w  

Poznaniu 

Ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz ENEA na 

nieruchomościach 

oznaczonych jako działki: 

187/3, 133/14 obręb 

Namyślin i 226 obręb 

Boleszkowice 

Podpisanie umowy 

ustanowienia służebności 

przesyłu w formie aktu 

notarialnego 

Nie wykonana 

(procedura w 

trakcie 

uzgadniania 

warunków 

terminu 

podpisania 

umowy 

ustanowienia 

służebności 

przesyłu) 

Referat OŚGN Wójt Gminy 

85. III/24/2018 w sprawie 

dzierżawy 

nieruchomości 

będących 

własnością Gminy 

Boleszkowice 

Wydzierżawienie 

nieruchomości rolnych 

o powierzchni 2,15 ha, 8,0 ha 

i 18,69 ha w miejscowości 

Kaleńsko 

Podpisanie umowy 

dzierżawy 

25.03.2019 r. Referat OŚGN Wójt Gminy 

86. III/25/2018 w sprawie ustalenia 

górnych stawek 

opłat za usługi w 

zakresie 

Określenie górnych stawek 

opłat za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

Obowiązek wynikający 

z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości 

Po upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia 

w Dzienniku 

Referat OŚGN Wójt Gminy 
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opróżniania 

zbiorników 

bezodpływowych i 

transportu 

nieczystości 

ciekłych z terenu 

Gminy 

Boleszkowice 

nieczystości ciekłych z terenu 

Gminy Boleszkowice 

i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 

1454, ze zm.) 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodniopo

morskiego 

87. III/26/2018 w sprawie 

sprzedaży udziału 

w nieruchomości 

będącej własnością 

Gminy 

Boleszkowice 

Sprzedaż udziałów w działce 

1353/48 obręb Boleszkowice 

Sporządzenie protokołu 

uzgodnień oraz umowy 

sprzedaży 

22.02.2019 r. 

18.03.2019 r. 

Referat OŚGN Wójt Gminy 

88. III/27/2018 w sprawie 

określenia 

wymagań jakie 

powinien spełniać 

przedsiębiorca 

ubiegający się o 

uzyskanie 

zezwolenia na 

prowadzenie 

działalności na 

terenie Gminy 

Boleszkowice w 

zakresie 

opróżniania 

zbiorników 

bezodpływowych i 

transportu 

Określenie wymagań jakie 

powinien spełnić 

przedsiębiorca ubiegający się 

o wydawanie zgody na 

prowadzenie działalności na 

terenie Gminy Boleszkowice 

w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości 

ciekłych 

Obowiązek wynikający 

z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 

1454, ze zm.) 

Po upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodniopo

morskiego 

Referat OŚGN Wójt Gminy 
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nieczystości 

ciekłych 

89. III/28/2018 w sprawie przyjęcia 

Gminnego   

Programu 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania  

Problemów 

Alkoholowych 

Gminy 

Boleszkowice na 

2019 rok 

Program określa zadania 

w zakresie pomocy 

terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, prowadzenia 

profilaktyki wśród dzieci 

i młodzieży, działalności 

instytucji, stowarzyszeń itp. 

służących rozwiązaniu 

problemów alkoholowych.  

Wdrażanie zadań ujętych 

w programie  

2019 rok GKRPA Wójt Gminy 

90. III/29/2018 w sprawie przyjęcia 

Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy 

Boleszkowice na 

rok 2019 

Program określa zadania 

w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii na terenie gminy.  

Wdrażanie zadań ujętych 

w programie  

2019 rok GKRPA Wójt Gminy 

91. III/30/2018 w sprawie 

zmieniająca 

uchwałę NR 

II/17/2018 Rady 

Gminy 

Boleszkowice z 

dnia 28 listopada 

2018 roku w 

sprawie 

podwyższenia 

kryterium 

dochodowego 

uprawniającego do 

Przyjęto program osłonowy  

w zakresie dożywiania 

,,Posiłek w szkole i w domu”. 

Realizacja zadania 

zgodnie z przyjętym 

programem.  

2019-2023 OPS Wójt Gminy 
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przyznania 

nieodpłatnie 

pomocy w zakresie 

dożywiania dla 

osób objętych 

programem 

wieloletnim 

„Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 

2019-2023  

w formie rzeczowej 

i pieniężnej 

92. III/31/2018 w sprawie 

udzielenia pomocy 

finansowej Gminie 

Mieszkowice z 

przeznaczeniem na 

usuwanie skutków 

pożaru budynków 

wielolokalowych 

Udzielono pomoc finansową 

Gminie Mieszkowice 

z przeznaczeniem na 

usuwanie skutków pożaru 

budynków wielolokalowych 

 

Zawarcie umowy 

pomiędzy Gminą 

Mieszkowice a Gminą 

Boleszkowice  

 

05.11.2018r.  OPS Wójt Gminy 

 

 

 

 

 

 



51 
 

II. INFORMACJE FINANSOWE  
 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 49,72% 

Wykonanie dochodów ogółem 16.276.066,90 

Wykonanie dochodów własnych 8.092.907,35 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 7,68% 

Wykonanie – wydatki ogółem 15.320.289,39 

Wykonanie – wydatki majątkowe 1.177.320,32 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

Plan dochodów 15.549.679,51 

Wykonanie ogółem, w tym: 16.276.066,90 

PIT 1.570.533 

CIT 118.058,47 

 

Wykonanie wydatków 

Plan 15.760.089,31 

Wykonanie 15.320.289,39 

 

Wynik budżetu 

Planowany wynik 

DEFICYT 

2.126.927 

Wykonanie 

NADWYŻKA 

955.777,51 

 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy 

Plan 529.420,77 

Wykonanie 527.978,09 

 

Dochody z majątku – 100,32% 

Plan 840.251 

Wykonanie 842.974,06 
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Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 96,81% 

Plan 1.216.091,00 

Wykonanie 1.177.320,32 

 

Udział środków funduszu sołeckiego w wydatkach Gminy – 1,14% 

Wykonanie wydatków ogółem 15.320.289,39 

Środki funduszu sołeckiego 175.403,40 

 

Środki pozabudżetowe w 2018 roku 

Tytuł 

projektu/źródło 

finansowania 

Dane z umowy dofinansowania Z ostatecznego rozliczenia Wartość 

środków 

która 

wpłynęła 

w 2018 

roku 

Wartość 

projektu  
w złotych 

Wartość 

dofinansow

ania  
w złotych 

Wkład 

własny w 

złotych 

Wartość 

projektu 

w 

złotych 

Wartość 

dofinanso

wania w 

złotych 

Wkład 

własny 
w 

złotych 

Przebudowa ulicy 

Obodrytów w 

Boleszkowicach 

521.823,71 260.912 260.911,71 546.824 257.399 289.425 257.399 

 

III. OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

Pod względem krajobrazowym Gmina Boleszkowice posiada szczególne walory.                                   

O atrakcyjności gminy stanowią ukształtowanie terenu, występowanie dolin dwóch rzek oraz 

zachowanie w dużym stopniu krajobrazu naturalnego. Lasy i grunty leśne zajmują na terenie 

Gminy Boleszkowice ok. 53 % powierzchni gminy. Cały kompleks leśny znajduje się we 

władaniu Nadleśnictwa Dębno, podlegającego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych                     

w Szczecinie. Lasy Gminy Boleszkowice w ogromnej części stanowią drzewostany 

gospodarcze. Niewielka ich część, położona najbliżej Odry, to lasy ochronne.  Gmina 

Boleszkowice pod względem stanu środowiska została zakwalifikowana do grupy A, tj., do 

tych gdzie stan środowiska jest bardzo dobry. Wynika to z tego, że w obrębie powyższych 

kryteriów w gminie nie stwierdzono przekroczenia norm i wskaźników jakości środowiska, lub 

naruszenia są nieznaczne lub mają sporadyczny charakter. Gmina posiada obszary i obiekty 

godne zachowania i ochrony.  

W Gminie Boleszkowice występują:  
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 Park Krajobrazowy „Ujście Warty” – celem ochrony tego obszaru jest zachowanie 

walorów przyrodniczo – krajobrazowych, typowych dla dolin dużych rzek wraz 

z otaczającymi je krawędziami wysoczyzn; 

 Rezerwat przyrody „Cisy Boleszkowickie” – obiekt o pow. 9,38 ha, większość 

drzewostanu stanowią cisy (ok. 500 okazów); 

 Obszar chronionego krajobrazu „A” Dębno – Gorzów – celem ochrony jest zachowanie 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych koryta i zboczy doliny rzeki Myśli; 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Porzecze” – celem ochrony jest zachowanie 

walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych zespołu lasów, zadrzewień, wód i wydm 

śródlądowych; 

 Użytek ekologiczny – „Torfowisko Gudzisz”. 

 Obszar Natura 2000 – Dolna Odra - obszar siedliskowy; 

 Obszar Natura 2000 - Dolina Dolnej Odry - obszar ptasi; 

 Pomniki przyrody: dąb szypułkowy – o obwodzie 530 cm (Wielopole), lipa drobnolistna 

– o obwodzie 450 cm (Namyślin), dwa granitowe głazy narzutowe – (rzeka Myśla), trzy 

wiązy pospolite – o obwodach 457, 282 i 240 cm (Porzecze), świerk pospolity – 

o obwodzie 333 cm (Reczyce), sześć daglezji zielonych – o obwodach pni 347, 257, 

212, 309, 271 i 322 cm (Namyślin), dąb szypułkowy – o obwodzie pnia 410 cm 

(Namyślin), dąb szypułkowy – o obwodzie pnia 428 cm (Namyślin); 

 Poza tym na terenie gminy występują: 3 strefy ochronne bociana czarnego, 2 strefy 

ochronne kani rdzewnej i 2 strefy ochronne orła bielika. 

Dodatkowo na obszarze gminy znajdują się 4 parki w tym 3 podworskie w różnym stanie 

zachowania drzewostanu i kompozycji przestrzennej. Parki te położone są w Chwarszczanach, 

Reczycach, Wielopolu i Wysokiej.   

IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW                             

I  STRATEGII 
 

1. Informacja z  realizacji Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice w 2018 roku. 

Strategia Rozwoju Gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. 

Podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących rozwoju gminy wymaga planowania 

strategicznego, które łączy problematykę społeczną, ekologiczną, gospodarczą i przestrzenną. 

Strategia oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów przez sterowanie rozwoje. Strategię 

gminy można definiować jako użytkowanie wszystkich sił tkwiących w lokalnych systemach, 
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w formie długookresowego i wielkoskalowego planowania dla zapewnienia sukcesu                                 

w rozwoju. 

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Boleszkowice powstała z potrzeby aktualizacji  

i weryfikacji dokumentu Strategii opracowanego w 2008 roku. Zaktualizowany dokument 

Strategii Rozwoju Gminy przyjęto na lata 2016-2024, zatem wpisuje się on w obecny okres 

programowania (lata 2014-2020). Dokument ten zawiera zadania wyznaczone na okres 

programowania budżetu Unii Europejskiej oraz ułatwia władzom Gminy formułowanie zadań 

do realizacja w ramach funduszy strukturalnych. Z uwagi na dość długi okres obowiązywania 

strategii, przyjęto, że musi to być dokument uniwersalny, koncentrujący się na rozwiązaniu 

najważniejszych problemów rozwojowych gminy i jej mieszkańców. 

Zaktualizowana Strategia ujmuje główne cele i uwarunkowania rozwoju na przestrzeni 

8 lat. Jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego, gospodarczego, ekologicznego  

i przestrzennego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych 

celów przez sterowanie rozwojem gminy. Najkrócej można ją zdefiniować jako zarządzanie 

przyszłością gminy. 

Reasumując strategia jest wyznacznikiem kierunków rozwoju gminy. W niej zawarta 

jest analiza stanu obecnego oraz słabych i mocnych stron gminy. W strategii   zaplanowano 

przedsięwzięcia mające na celu poprawę życia mieszkańców oraz zaspakajanie potrzeb 

społecznych, kulturowych, egzystencjalnych. 

Planowanie strategiczne ma również bardzo duży wpływ na wzrost gospodarczy który 

jest niezbędnym ogniwem w rozwoju gminy. W celu realizacji założeń i postanowień 

strategicznych zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia, które przyczynią się do polepszenia 

sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 

Ważnym narzędziem wspomagającym gminy w realizacji postanowień strategicznych 

są środki pomocowe płynące z Unii Europejskiej. Należy jednak zaznaczyć, iż w dzisiejszej 

dobie jest tak wiele programów operacyjnych oferujących współfinansowanie przedsięwzięć 

o bardzo dużym spectrum działania, lecz aby w pełni cieszyć się z podjętych środków należy 

przeprowadzić analizę  w oparciu o potrzeby lokalnej społeczności oraz zasadność realizacji 

danego przedsięwzięcia. 

Należy zaznaczyć, iż większość środków pochodzących z dotacji unijnych jest 

przyznawana na zasadzie refundacji co w znacznym stopniu obciąża budżet gminy do czasu ich 

zwrotu, dodatkowo gminy muszą zabezpieczyć środki bezzwrotne w postaci wkładu własnego 

w projekt. Powyższe czynniki stanowią niekiedy zaporę w skutecznym aplikowaniu o te 

fundusze. 
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W 2018 roku przeprowadzono aktualizacje w/w dokumentu a zaproponowane zmiany 

w zapisach Strategii wynikają z jej wdrażania, monitoringu i ewaluacji. Aktualna strategia jest 

niezbędnym dokumentem w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 UE, bowiem 

nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych określają wymogi  

w zakresie przedłożenia zgodności projektu z  dokumentem strategicznym Gminy. 

Poniżej przykłady zamierzeń strategicznych zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy 

Boleszkowice oraz Planach Odnowy Miejscowości na terenie Gminy Boleszkowice, będących 

elementem składowym w/w strategii. 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do oczyszczalni ścieków  

w Boleszkowicach z m. Namyślin, Reczyce, Gudzisz, Chwarszczany, Porzecze, Chlewice, 

Kaleńsko 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Namyślin (budowa dwóch studni  

i modernizacja stacji) 

Remont i modernizacja ulicy Artylerzystów w Boleszkowicach 

Remont i modernizacja ulicy Kościuszki w Boleszkowicach 

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlewicach 

Modernizacja placów zabaw połączona z budową siłowni zewnętrznych w sołectwach 

Gminy Boleszkowice 

Zagospodarowanie terenów pod miejsca piknikowe w sołectwach Gminy Boleszkowice 

 

2. Informacja o  Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 

2017-2023 

W 2018 roku Rada Gminy Boleszkowice przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Boleszkowice na lata 2017-2023, który stanowi wieloletni program działań o charakterze 

gospodarczym lub społecznym, dotyczący gospodarki przestrzennej i urządzeń technicznych, 

zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz 

stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, realizowany przez różne podmioty, zgodnie  

z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z różnych źródeł, opracowany, 

przyjęty i koordynowany przez gminę. Podstawą przyjęcia Programu był art. 18 ust. 2 pkt 

6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministra 

Rozwoju i obowiązującymi od 2 sierpnia 2016 r. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia                                     

9 października 2015 roku o rewitalizacji, od 1 stycznia 2024 r. jedyną podstawą realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w gminach będzie gminny program rewitalizacji przyjęty 
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uchwałą gminy zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie o rewitalizacji. Z uwagi na 

przygotowanie Programu na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 przyjęto okres obowiązywania Programu do 

2023 roku. Program uwzględnia również Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych                     

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020.  Obszar zdegradowany wyznaczony został w odniesieniu do czterech sołectw: Chlewice, 

Chwarszczany, Kaleńsko oraz Porzecze i obejmuje obszary zabudowane infrastrukturą 

mieszkaniową oraz działki, na których możliwe byłoby prowadzenie działań rewitalizacyjnych, 

ukierunkowanych na marginalizowanie deficytów obszarów.  

Obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest przez 384 mieszkańców, co stanowi 13,3% 

mieszkańców i obejmuje powierzchnię 161,9 ha, co stanowi 1,2 % w stosunku co całkowitej 

powierzchni gminy wynoszącej 13 000 ha. 

Działania rewitalizacyjne będą realizować cel główny Programu: 

Kompleksowe prowadzenie działań aktywizacji społecznej oraz zawodowej  

w odniesieniu do osób wymagających wsparcia oraz na bazie wykorzystania potencjałów 

obszaru. 

Cel główny będzie realizowany przez dwa cele szczegółowe: 

 Cel szczegółowy 1. Odnowa obszaru popegeerowskiego poprzez wykorzystanie 

istniejących potencjałów obszaru 

 Cel szczegółowy 2. Odnowa obszaru popegeerowskiego poprzez przywrócenie oraz 

nadanie nowych funkcji społecznych  

W ramach działań rewitalizacyjnych zidentyfikowano projekty rewitalizacyjne pogrupowane 

w trzy przedsięwzięcia rewitalizacyjne: 

1. CHWARSZCZANY MIEJSCEM KULTYWOWANIA TRADYCJI 

TEMPLARIUSZY 

1.1. Odnowa oraz wyposażenie obiektów dawnego PGR-u na cele działalności aktywizacyjnej 

osób wymagających wsparcia. 

1.2. Stworzenie miejsca aktywizacji historycznej „na świeżym powietrzu”. 

1.3. Adaptacja przestrzeni wraz z wyposażeniem w sprzęt gastronomiczny. 
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1.4. Organizowanie cyklicznych wydarzeń historycznych związanych z kultywowaniem 

Templariuszy. 

1.5. Utworzenie spółdzielni socjalnej. 

1.6. Organizowanie cyklicznych warsztatów edukacyjnych. 

1.7. Oświetlenie przestrzeni zlokalizowanych przy odnawianych obiektach. 

1.8. Budowa dróg wewnętrznych oraz chodników.  

2. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW W OPARCIU O LOKALNE 

POTENCJAŁY  

2.1. Stworzenie świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Porzecze, Chlewice i 

Kaleńsko. 

2.2. Założenie stowarzyszenia. 

2.3. Stworzenie lokalnych pracowni rękodzielniczych. 

2.4. Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Porzecze, Chlewice i Kaleńsko.  

2.5. Stworzenie lokalnych pracowni gastronomicznych. 

2.6. Organizowanie stałych warsztatów aktywizacyjnych. 

2.7. Budowa wędzarni. 

2.8. Budowa infrastruktury oświetleniowej oraz chodników przy świetlicach. 

2.9. Zapewnienie połączenia komunikacji publicznej Kaleńsko – Chlewice – Porzecze – 

Boleszkowice. 

3. TRANSGRANICZNA AKTYWIZACJA POTENCJAŁU LOKALNEGO 

3.1. Utworzenie stowarzyszenia.  

3.2. Oczyszczenie oraz adaptacja przestrzeni na potrzeby aktywizacji społecznej. 

3.3. Organizowanie cyklicznych działań promujących współpracę polsko – niemiecką. 

 

3. Informacja z realizacji ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032”. 

 

Gmina Boleszkowice posiada ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032” w tym inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest, stanowiącej integralną część „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice”. Z dokumentów wynika, iż ilość wyrobów 

zawierających azbest zlokalizowana na terenie Gminy Boleszkowice wynosi: 18.436 m2 pokryć 

dachowych z płyt azbestowo-cementowych. Po przeliczeniu waga odpadów azbestowych                           
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z pokryć dachowych oraz leżących luzem na posesjach prywatnych wynosi na terenie gminy  

331,86 Mg. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono obecność wyrobów azbestowych na 240 

posesjach. W 2017r. Gmina usuwała azbest z posesji zlokalizowanych na obszarze Gminy 

Boleszkowice w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW W Szczecinie oraz z wkładu 

własnego. W 2018r. program WFOŚiGW nie został uruchomiony. Obecnie trwają prace nad 

ogłoszeniem ponownie programu dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest.   

 

4. Informacja z realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.  

Gmina Boleszkowice posiada „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.  Jest to gminny 

dokument strategiczny, którego zasadniczym celem jest opracowanie strategii obniżenia emisji 

gazów cieplarnianych ze źródeł pierwotnych i wtórnych zlokalizowanych na terenie gminy. 

Dokument ten zawiera zestaw działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych zmierzających do 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez: podniesienie efektywności energetycznej 

budynków, zwiększenie mocy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji 

dwutlenku węgla w transporcie. Według zadań przyjętych do realizacji w 2018 r. wykonano: 

 Ciągła edukacja społeczna, która ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców   

w zakresie niskiej emisji; 

 Utrzymanie strony internetowej dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej; 

 Publikacja na stronie internetowej gminy informacji o planowanych i dostępnych 

konkursach umożliwiających pozyskanie dotacji z funduszy unijnych oraz krajowych 

na działania związane z niską emisją; 

Od 2018r. Gmina pomaga mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na wymianę starych kotłów 

c.o. oraz na wykonanie termomodernizacji w ramach Programu ,,Czyste Powietrze” ze środków 

WFOŚiGW w Szczecinie. 

5. Informacja z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice 

na lata 2017 – 2021”.   

  

Gmina Boleszkowice posiada „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na 

lata 2017 – 2021”.  Program sporządza organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki 

ochrony środowiska. W szczególności Program uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte 

w strategiach, programach i dokumentach programowych. Nadrzędnym celem Programu 

Ochrony Środowiska jest troska o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego środowiska na 
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terenie gminy (dla mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej)                             

z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zadaniem 

Gminnego Programu Ochrony Środowiska jest wskazanie sposobu realizacji polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, przez wyznaczenie głównych celów ekologicznych (priorytetów 

ekologicznych, celów i zadań długoterminowych wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 

harmonogramem działań ekologicznych oraz wskazaniem środków niezbędnych do osiągnięcia 

założonych celów). W ramach realizacji zadań ujętych w programie w 2018 r. wykonano: 

 W zakresie remontu dróg: remont ul. Obodrytów w m. Boleszkowice (na odcinku 344 

m wykonano remont nawierzchni i ciągów pieszych); 

 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego  

wykorzystania zasobów wodnych (zadanie realizowane podczas licznych spotkań 

i zebrań wiejskich); 

 Gospodarka wodno-ściekowa: wykonano remont i modernizację stacji uzdatniania 

wody w m. Namyślin oraz przystąpiono do realizacji kanalizacji sanitarnej 

w m. Gudzisz i Reczyce (opracowywanie dokumentacji); 

 W 2018 r. przystąpiono (opracowanie dokumentacji technicznej) do rekultywacji 

nieczynnego składowiska odpadów w m. Boleszkowice; 

 W 2018 r. utrzymano prawidłowe poziomy procentowe dotyczące odpadów 

komunalnych; 

 W 2018 r. uaktualniono dane dotyczące ZPK Porzecze; 

 Poruszanie i sygnalizowanie problematyki związanej z gospodarką odpadami mających 

na celu zwiększenie świadomości społecznej podczas licznych spotkań i zebrań 

wiejskich; 

 Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zakup i przekazanie sprzętu ratowniczego dla 

OSP z terenu Gminy Boleszkowice; 

 

6. Informacja z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice”. 

 

W 2018 roku przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice”. Rada Gminy wypełniając obowiązek 
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określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Środki finansowe zaplanowane na ten cel zostały 

zabezpieczone w budżecie Gminy  na 2018 r. W ramach funkcjonowania w/w programu: 

 Wyłapano koty szt. 2 i psy szt. 12; 

 Koszt realizacji programu w 2018 r.: 5.821,80 zł; 

7. Informacja z realizacji ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy  Boleszkowice”. 
  

Celem głównym programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym 

problemów. 

Cele szczegółowe programu to: 

Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków 

psychoaktywnych, w tym w szczególności: 

 Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych. 

 Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych 

uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii. 

 Wprowadzenie systemu szkoleń dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację 

i programy ograniczania szkód zdrowotnych. 

 Poprawa współdziałania odpowiednich służb. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie      rozwiązywania problemów narkomanii. 

 Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

Ogółem koszt realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynosi- 2.000 zł. 

z tego wykonanie w 2018r.  wynosiło 1.000 zł – szkolenie dla nauczycieli z zakresu narkomanii.  
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8. Informacja z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Boleszkowice”. 

 

Dokument ten  opisuje działania/zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii na terenie Gminy 

Boleszkowice. 

W szczególności zadania te obejmują: 

    1) zwiększenie   dostępności   pomocy   terapeutycznej   i   rehabilitacyjnej   dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu 

i narkotyków, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii 

pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

Celem programu jest kontynuacja długofalowego procesu edukacji społecznej, w szczególności 

dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków                         

i innych substancji psychoaktywnych, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także 

promowanie i propagowanie idei zdrowego stylu życia, wspieranie alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu, oraz zapewnienie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

W 2018 r. 10 podmiotów na terenie Gminy posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wydano również 16 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Z tego tytułu do budżetu gminy Boleszkowice wpłynęło: 42397,33 zł. Z tzw. 

funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:  

 na prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dzieci i młodzieży 

przeznaczono 25.399,65 zł,  

 na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej do osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem przeznaczono 6.860 zł,  
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 na ubezpieczenia przeznaczono 219,83 zł,   

 na wsparcie działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym 

wynagrodzenie terapeutki przeznaczono 13.590 zł,  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieliła wsparcia i porad 

3 osobom, które skorzystały z pomocy instruktora terapii uzależnień. . W 2018 r. nie odebrano 

żadnemu podmiotowi  na terenie gminy Boleszkowice zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, tym samym nie stwierdzono przypadków nadużyć i czy łamania prawa w tym 

zakresie przez lokalnych przedsiębiorców. 

9. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Boleszkowice” 

 

Dokument ten został przyjęty uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice                       

w dniu 31 marca 2005 roku. Studium sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej 

gminy w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa 

miejscowego wskazuje ono jedynie kierunek zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

Wyprzedza ono sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich 

praktyczne stosowanie, nadaje generalny kierunek dalszym opracowaniom planistycznym oraz 

pozwala na uzyskanie szerokiej akceptacji dla decyzji najważniejszych dla całej wspólnoty 

samorządowej. 

10. Plany Zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy 

Boleszkowice.  

 

 Gmina Boleszkowice posiada 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 Uchwała Nr XXXVIII/192/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27.09.2001 r. 

dotyczy budowy systemu gazociągów przesyłowych na trasie Zielin – Kostrzyn nad 

Odrą;  

 Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.04.2007 r. dotyczy 

przeznaczenia na cele przemysłowe terenów po byłej jednostce wojskowej w m. 

Boleszkowice;  

 Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28.08.2008 r. dotyczy 

budowy farmy wiatrowej na terenie m. Boleszkowice; 
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 Uchwała Nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29.10.2010 r. dotyczy 

przeznaczenia na cele rekreacyjne i przemysłowe terenów w m. Kaleńsko; 

 Uchwała Nr XLVIII/295/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29.10.2010 r. dotyczy 

przeznaczenia na cele przemysłowe (stacja paliw) terenu w m. Boleszkowice; 

11. Gminna Ewidencja Zabytków 

Gmina Boleszkowice posiada Gminną ewidencję Zabytków. W dokumencie tym opisane 

są wszystkie ważne pod względem historycznym obiekty z terenu gminy. W GEZ opisano 85 

obiektów i 159 stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych w obrębie arkuszy 

Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). W dokumencie tym ujętych jest również 33 obiekty 

wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.   

12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Jednym z elementów rozwiązywania problemów społecznych jest wdrażanie polityki 

społecznej  zwanej też polityką socjalną , która polega na celowej działalności państwa i innych 

podmiotów w kształtowaniu warunków życia i pracy ludzi oraz stosunków międzyludzkich. Jej 

celem jest zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych. Polityka społeczna dotyczy 

m.in. : spraw rodzinnych, zatrudnienia , kształcenia, wyżywienia, mieszkania, kultury, ochrony 

zdrowia, organizacji wypoczynku i turystyki, walki z patologiami społecznymi. Uchwałą Nr 

XL/289/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2018 roku została przyjęta 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 – 2023. 

Zgodnie z tym dokumentem wyodrębniono cztery zasadnicze cele dla Gminy Boleszkowice: 

1. Walkę z bezrobociem , czyli wsparcie i aktywizacja zawodowo – społeczna osób 

bezrobotnych 

2. Rozwiązywanie problemów opiekuńczo wychowawczych poprzez kompleksowy 

system opieki nad dzieckiem i rodziną 

3. Pomoc osobom starszym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym poprzez wyrównanie 

szans i integrację społeczną 

4. Zachęcanie do zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych uzależnień. 
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V. INWESTYCJE, REMONTY ORAZ PROJEKTY MIĘKKIE 

REALIZOWANE W 2018r. 

 

1. Projekt: 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewice 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: II kwartał 2018r. – II kwartał 2019r. .  

-całkowity koszt: 172056,00 zł   

-dofinansowanie: 99399,00 zł 

-własny wkład:  72657,00 zł 

- Program: PROW 2014 - 2020 

 

2. Projekt: 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Namyślin na miejsce 

rekreacyjno - wypoczynkowe  

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: II kwartał 2018r. – I kwartał 2019r. .  

-całkowity koszt: 24500,00 zł   

-dofinansowanie: 15589,00 zł 

-własny wkład:  8911,00 zł 

- Program: PROW 2014 - 2020 

 

3. Projekt: 

Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości lokalnej w Boleszkowicach 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: II kwartał 2018r. – II kwartał 2019r. .  
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-całkowity koszt: 24515,04 zł   

-dofinansowanie: 15598,00 zł 

-własny wkład:  8917,04 zł 

- Program: PROW 2014 - 2020 

 

4. Projekt: 

Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Chwarszczany 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: II kwartał 2018r. – IV kwartał 2018r. .  

-całkowity koszt: 40428,26 zł   

-dofinansowanie: 20000,00 zł 

-własny wkład:  20428,26 zł 

- Program: Pomoc dla JST na modernizację infrastruktury sportowej - Urząd Marszałkowski  

 

5. Projekt: 

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: II kwartał 2018r. – II kwartał 2019r. .  

-całkowity koszt: 420400,19zł   

-dofinansowanie: 267000,00 zł 

-własny wkład:  153400,19zł 

- Program: PROW 2014 - 2020 
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6. Projekt: 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym 

w miejscowości Namyślin 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: IV kwartał 2018r. – II kwartał 2019r. .  

-całkowity koszt: 12256,79 zł 

-dofinansowanie: 10000,00 zł 

-własny wkład:  2256,79 zł 

- Program: PROW 2014 - 2020 

 

7. Projekt: 

Przebudowa ulicy Obodrytów w miejscowości Boleszkowice 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: II kwartał 2018r. – IV kwartał 2018r. .  

-całkowity koszt: 514799,00zł   

-dofinansowanie: 257399,00 zł 

-własny wkład:  257400,00zł 

- Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019 

 

8. Projekt: 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu gminy Boleszkowice 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: II kwartał 2018r. – III kwartał 2018r. .  

-całkowity koszt: 68268,00 zł 

-dofinansowanie: 67585,32 zł 
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-własny wkład:  682,68 zł 

- Program: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

 

9. Projekt: 

Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: III kwartał 2018r. – II kwartał 2020r. .  

-całkowity koszt: 300000,00zł 

-dofinansowanie: 270000,00 zł 

-własny wkład:  30000,00 zł 

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020 

 

9. Projekt: 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin” 

Okres realizacji: 

- Okres realizacji: IV kwartał 2017r. – III kwartał 2018r. .  

-całkowity koszt: 411070,00 zł 

-dofinansowanie: 169878,80  zł 

-własny wkład:  zł 

- Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

 

Oprócz ww. inwestycji w 2018r. Gmina realizowała szereg remontów i modernizacji obiektów 

będących własnością Gminy w tym: 

- Remonty dróg gminnych gruntowych i utwardzonych kruszywem bądź masą asfaltową   

w miejscowościach na terenie całej Gminy,  

- Remont korytarza przy USC i OPS w Urzędzie Gminy 
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- Konserwacja przystanków PKS 

- Usuwanie awarii wodociągowych, kanalizacyjnych i melioracyjnych 

- konserwacja placów zabaw na terenie Gminy 

- Montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Kaleńsku oraz wykonanie przyłącza 

- Wydzielenie ze świetlicy w Kaleńsku pomieszczenia na toaletę i jego remont i zabudowa 

komina 

- Wymiana ogrodzenia hydroforni od strony świetlicy w Chwarszczanach, 

- Malowanie elewacji budynku Straży Pożarnej w Boleszkowicach, 

- Malowanie wewnątrz garaży Straży Pożarnej, 

- Remont toalety w Straży Pożarnej, 

- Remont korytarza i pomieszczenia socjalnego w Bibliotece w Boleszkowicach, 

- Remont holu głównego w budynku Urzędu Gminy, 

- Malowanie biur w Urzędzie Gminy, 

- Prace dekarskie na dachu Sali Gimnastycznej oraz w Szkole Podstawowej. 

- Uzupełnienie ubytków i malowanie tarasu przy świetlicy w Chwarszczanach, 

- Odtworzenie rowu Chrobrego koparką na długości 500 metrów 

 

VI. KULTURA 
 

Na terenie Gminy Boleszkowice działa Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna                  

w skład którego wchodzą: Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach, 7 świetlic wiejskich                         

( Boleszkowice, Chwarszczny, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Reczyce, Wysoka) oraz punkt 

biblioteczny w Namyślinie. Głównym celem działalności GCKiBP jest wielokierunkowa 

działalność w dziedzinie rozwoju  i upowszechnianie regionalnej, narodowej i światowej 

kultury wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Boleszkowice. 

Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i do jej tworzenia. GCKiBP realizuje swoje 

zadania statutowe poprzez edukację, wychowanie i upowszechnianie kultury. W tym celu 

współdziała z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami i innymi 

podmiotami działającymi w sferze kultury  i oświaty. 

Do zadań Gminnego Centrum Kultury należą: 

1) upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej 

poprzez organizowanie imprez i uroczystości lokalnych oraz współorganizowanie                             

i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach regionalnych; 
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2) organizowanie uroczystości uświetniających święta narodowe i religijne; 

3) zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców poprzez:  

             a) organizowanie imprez, wystaw, plenerów, kiermaszów, biesiad; 

             b) przeprowadzanie konkursów o tematyce kulturalnej; 

             c) organizowanie wyjazdów  w celu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnych 

             d) prowadzenie zajęć tematycznych i warsztatów cyklicznych dla różnych grup  

wiekowych; 

     4) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP 

Do zadań świetlic wiejskich należy:     

1) wielokierunkowa działalność kulturalna prowadząca do upowszechniania różnych 

dziedzin kultury, edukacji i oświaty kulturalnej; 

2) propagowanie w środowisku lokalnym aktywnego uczestnictwa w kulturze; 

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; 

4) organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych; 

5) organizowanie i prowadzenie imprez cyklicznych zajęć tematycznych związanych                     

z kulturą i sztuką adresowanych do różnych grup wiekowych; 

6) współtworzenie wizerunku życia kulturalnego w Gminie; 

7) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP 

8) realizowanie zagadnień związanych z szeroko pojętą profilaktyką 

Zatrudnienie w Gminnym Centrum Kultury w 2018r.: 

 Dyrektor – 1 etat przez 7 m-cy oraz 1/8 etatu przez 5 m-cy 

 Podinspektor ds. kadrowo-księgowych 1 etat 

 Bibliotekarz 1 etat 

 Młodszy instruktor/ pomocnik biblioteczny ½ etatu 

 Instruktor ½ etatu 

 Opiekun świetlicy 3 os. ¼ etatu 

 

Do zadań Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach należy: 

1) rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Boleszkowice  
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          oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury; 

2) wypożyczanie księgozbioru oraz udostępnianie go na miejscu; 

3) gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu oraz potrzeb 

uczniów miejscowej szkoły i przedszkola; 

4) popularyzowanie czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 

i starszych mających utrudniony dostęp do zbiorów bibliotecznych ("wolontariat 

biblioteczny") ; 

5) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej; 

6) tworzenie i udostępnianie  baz danych katalogowych i bibliograficznych; 

7) przechowywanie i konserwacja zbiorów; 

8) prowadzenie ewidencji czytelników i ewidencji wypożyczeń; 

9) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości bibliotecznej; 

10) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem w szczególności: 

zajęcia  dydaktyczno - kulturalne, dyskusyjne kluby książki, spotkania czytelnicze, 

spotkania autorskie, konkursy popularyzujące czytelnictwo; 

11) prowadzenie "Kroniki wydarzeń kulturalnych"; 

12) nadzór nad punktami bibliotecznymi; 

13) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP. 

Zbiory biblioteczne 

Stan księgozbioru na 31.12.2018 r.- GBP w Boleszkowicach – 21.538 wol.  

1. Biblioteka  realizuje program  Biblioteki Narodowej ,, Priorytet 1 – Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych”. 

2. Przeprowadzono selekcję księgozbioru. Zubytkowano  1761 wol. 

3. Biblioteka prenumeruje czasopismo dla bibliotekarzy – Biblioteka Publiczna.  

4. Biblioteka posiada program komputerowy obsługujący bibliotekę MAK PLUS 

5. Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń międzybibliotecznych. 

Czytelnicy 

Na dzień 31.12.2018r. GBP w Boleszkowicach zarejestrowała 190 czytelników. 
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W punkcie w Namyślinie 47 czytelników 

Ogółem 237 czytelników 

Programy, projekty, pozyskane granty, pozyskane w konkursach. 

Biblioteka bierze udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

Biblioteka zakwalifikowała się do projektu "Mała Książka – Wielki Człowiek",  skierowanym 

do trzyletnich czytelników biblioteki. 

GCKiBP wspólnie z Gminą w 2018r. zorganizowała następujące imprezy: 

1. Powitanie Nowego Roku 2018 

2. Koncert Świąteczno - Noworoczny pod hasłem "Hej Kolęda, Kolęda" 

3. Kiermasz wielkanocny 

4. Majówka w Boleszkowicach 

5.  IV Bieg Przełajowy Śladami Templariuszy (patronat honorowy) 

6. I Boleszkowicka Noc Świętojańska 

7. Bezpiecznie Kolorowo Bajkowo Gminny Dzień Dziecka w Gminie Boleszkowice 

2018 

8. Aktywne Lato w Gminie Boleszkowice - Spływ Kajakowy, Rajd rowerowy, marsz na 

trasie nordic walking 

9. III biesiada boleszkowicka 

10. Dożynki Gminne 

11. Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa - Chwarszczany 2018 (patronat 

honorowy) 

12. Festyn Rodzinny „Bezpiecznie, zdrowo i na sportowo” 

13.  Koncert "Wspomnień Czar - Przedwojenna Madame" 

14. III Jarmark Bożonarodzeniowy 
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VII. TURYSTYKA, PROMOCJA, SPORT 
 

Turystyka- największym bogactwem Gminy Boleszkowice są lasy, rzeki oraz tereny 

wyróżniające się szczególnym krajobrazem, mnogością roślin i zwierząt.  

Gminę wyróżnia dogodna lokalizacja. Gmina położona jest  w pasie gmin przygranicznych, 

co ma bardzo duży wpływ na wzmożone kontakty z Niemcami. W bliskiej odległości od 

granicy Gminy funkcjonują 3 przejścia graniczne obsługujące ruch towarowy i osobowy.  

W ostatnich latach, gmina bardzo się zmieniła. Wybudowano nowoczesną farmę wiatrową 

„Park wiatrowy Wysoka”. Wiatraki witają osoby wjeżdżające do Boleszkowic od strony 

Dębna. Stały się one jednym ze znaków rozpoznawczych Gminy. Wyremontowano  

i zmodernizowano drogi. Niewątpliwie inwestycją, która przyczyniła się do wzrostu 

atrakcyjności turystycznej gminy była rewitalizacja Placu Bolesława Chrobrego w centrum 

miejscowości.   Gmina Boleszkowice jest gminą nastawioną głównie na aktywną turystykę. 

Powstały dwie trasy Nordic Walking o łącznej długości 20 km. Są nimi:  Trasa „Krawędź 

Pradoliny Odry” oraz Trasa „Do Janosika”. Przez gminę przebiegają dwa główne szlaki 

rowerowe „ Z biegiem Myśli” oraz „Zielona Odra”.  

Tradycją stały się organizowane z wielkim rozmachem imprezy plenerowe, które łączą 

miejscową ludność i przyciągają turystów nastawionych na aktywną turystykę oraz ludność  

z większych miast takich jak Szczecin czy Gorzów Wlkp. W 2018 roku gmina wspólnie  

z partnerami  zorganizowała cykl imprez pod nazwą „ Żyj bezpiecznie, zdrowo i na sportowo”.  

Imprezy promowały aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia – „Marsz po zdrowie” na trasie 

Nordic Walking oraz Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Boleszkowice. Turyści mogą także 

skorzystać ze spływu kajakiem po rzekach Myśli oraz Odrze.  

Obecnie w gminie znajdują się  trzy obiekty turystyczne zapewniające nocleg, wyżywienie, 

wypożyczalnię sprzętu kajakowego i rowerowego oraz  posiadające szeroką  ofertę 

wypoczynku.  

Promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy Boleszkowice. 

Odpowiedni marketing to nie tylko mniejsze bezrobocie w regionie, czy większe wpływy  

z turystyki, ale przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. 

Promocja musi opierać się na realnych przesłankach, sięgać po autentyczne cechy, atuty  

i zalety gminy. Bez mocnej i skutecznej promocji gmina Boleszkowice nie może liczyć na 

przyciąganie inwestorów bądź turystów.  



73 
 

Promocja jest przedsięwzięciem gospodarczym, pociąga za sobą koszty, które akceptujemy, bo 

oczekujemy efektów przekraczających wartość nakładów. Dobra promocja gminy może 

przesądzić o wyborze „tutaj, a nie tam” miejsca inwestycji. Istnieje wiele czynników 

wpływających na atrakcyjność danej lokalizacji, na które władze lokalne nie mają 

bezpośredniego wpływu. Są to np. położenie geograficzne, rynek zbytu, dostęp do surowców 

itp. Czynniki na które samorząd może mieć wpływ to m.in. dostępność terenów pod inwestycje, 

jakość infrastruktury technicznej oferowanych nieruchomości, jakość obsługi inwestora 

w urzędzie gminy. 

Promocja to także cierpliwe kształtowanie wizerunku gminy jako miejsca właściwego dla 

odpowiednich działań. 

Działania promocyjne podejmowane przez gminę: 

 Prowadzenie strony internetowej www.boleszkowice.pl, fanpage na Facebooku oraz 

Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.boleszkowice.pl - często aktualizowane 

informacje dają źródło wiedzy mieszkańcom i zainteresowanym osobom o wszystkich 

ważnych wydarzeniach z terenu gminy, jest również źródłem przekazu ważnych 

informacji, komunikatów i ogłoszeń dla lokalnej społeczności oraz osób 

zainteresowanych.  

 Obecność w mediach i publicystyce. Obecnie Gmina Boleszkowice jest wydawcą 

Informatora Gminnego „Pomyśle”, w którym publikowane są relacje z wydarzeń 

i imprez kulturalnych jak również ważne informacje dla mieszkańców. 

Współpracujemy także z gminami ościennymi w ramach promocji przedsięwzięć na ich 

portalach internetowych. Na stronie internetowej Gminy Boleszkowice publikowane są 

również filmy z najważniejszych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie 

naszej gminy.   

 Organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprez, na które staramy się 

o środki z zewnątrz. Gmina Boleszkowice bardzo często jest organizatorem, bądź 

współorganizatorem wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy.  

(np. Dożynki Gminne, Festiwal Kultury Średniowiecznej w Chwarszczanach, „Żyj 

Bezpiecznie Zdrowo i na Sportowo”, Turnieje Sportowe,  itd.) 

 Promowanie gminy na targach, wystawach, giełdach i konferencjach. 

Gmina promuje swoje walory turystyczne, przyrodnicze, produkty regionalne oraz ich 

wytwórców uczestnicząc we wszelakich targach i wystawach odbywających się na 

terenie Polski jak również poza jej granicami. (np. Targi Inicjatyw Lokalnych 

i Awangardowych, itp.) 

http://www.boleszkowice.pl/
http://www.bip.boleszkowice.pl/
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 Współpracę z  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz placówkami terenowymi KRUS, 

Urzędem Pracy, ARiMR. W ramach współpracy z w/w ośrodkami gmina udostępnia 

pomieszczenie dla pracownika ODR Barzkowice w celu doradztwa rolniczego dla 

naszych mieszkańców. Publikuje na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń 

komunikaty pochodzące z w/w jednostek, jak również zaprasza do udziału 

w wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych, które odbywają się na terenie gminy. 

Współpraca ta rozwijana jest również w bieżącej pracy urzędu oraz placówek 

podległych.  

 Udzielanie informacji o możliwościach inwestowania i rozwoju w naszej gminie. 

Na stronie internetowej gminy Boleszkowice, Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

w lokalnej prasie publikowane są informacje dotyczące aktualnych przetargów na 

tereny oraz budynki pod inwestycje. Ogłoszenia te również publikowane są w  gazetach 

z ogłoszeniami o zasięgu co najmniej ponad regionalnym oraz w naszym informatorze 

samorządowym.  

 Współpraca gminy z przedsiębiorcami, instytucjami i firmami w zakresie promocji 

Na stornie internetowej publikowane są informacje dotyczące przedsięwzięć 

podejmowanych przez nasze lokalne firmy w kierunku rozwoju gminy. 

Jest również zamieszczona zakładka w której znajdują się dane teleadresowe firm 

działających na terenie gminy. Lokalne firmy zapraszane są również do udziału 

w szkoleniach, konferencjach oraz lokalnych imprezach kulturalnych w celu promocji 

swojej działalności. 

 Inwestycje realizowane na terenie gminy z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony 

środowiska, oświaty, turystyki realizowane są tak aby widoczny był równomierny 

rozwój całej gminy. Dzięki tym inwestycjom poprawiamy swoją pozycję 

konkurencyjności jako gmina. Większość inwestycji możliwa jest do zrealizowania 

dzięki środkom, które pozyskujemy z różnych programów pomocowych. Inwestycje 

realizowane na naszym terenie przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców oraz 

zwiększają zainteresowaniem inwestorów danym terenem. 

 Wydanie swoich własnych oraz udział w partnerskich publikacjach takich jak: folder, 

album o gminie, mapa turystyczna, foldery, kalendarze. 

Sport w Gminie Boleszkowice odgrywa ważną rolę.  W dniach od 26 maja do 1 czerwca 

2018 odbyła się XXIV edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2018. Największa 

impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach X Europejskiego Tygodnia Sportu 
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dla Wszystkich. Gmina Boleszkowice co roku aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu.                      

W 2018 roku uzyskując 61 pkt zajęliśmy 16 miejsce (na 49) w I Grupie Gmin do 5 tys. 

mieszkańców. Gmina organizuje corocznie Spływ Kajakowy, Rajd rowerowy, Marsz na trasie 

nordic- walking 

W 2018 roku na terenie Gminy Boleszkowice działał Klub Sportowy „Chrobry” Boleszkowice. 

Głównym celem stowarzyszenia była promocja turystyki w Gminie Boleszkowice, 

propagowanie zdrowego trybu życia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                

i sportu. Pod koniec roku KS Chrobry Boleszkowice zdecydował wycofać się z rozgrywek 

piłkarskich. 

 

VIII. POMOC  SPOŁECZNA 
 

Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie 

są one w stanie pokonać , wykorzystując własne środki, możliwości uprawnienia” . Zgodnie 

z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają 

pracowników socjalnych jako realizatorów pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach powołany został Uchwałą Nr XIII/64/95 Rady 

Gminy Boleszkowice z dnia 27 lipca 1995 roku. Ośrodek mieści się w Urzędzie Gminy 

Boleszkowice ul. Słoneczna 24 i obejmuje swoim działaniem teren całej gminy. W 2018 roku 

w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było łącznie 8 pracowników tj. : Kierownik 

Ośrodka, księgowa, dwóch pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, pracownik do 

spraw świadczeń rodzinnych, asystent rodziny, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. 

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu, a informacje 

o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł np. sołtysów , radnych, ze 

szkoły, przedszkola, policji, pielęgniarki środowiskowej. Na podstawie zgłoszenia pracownicy 

socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy , a następnie po zebraniu niezbędnych 

dokumentów , określane są przyczyny i problemy dominujące  oraz wnioskuje się o udzielenie 

pomocy w zależności od indywidualnej sprawy.  

W 2018 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na podstawie ustawy 

o pomocy społecznej korzystało 88 rodzin, w których wspólne gospodarstwo domowe 

prowadziło 238 osób, co stanowi 8,35 % ogółu ludności gminy. W 2018 roku dominującymi 

powodami przyznania świadczeń z pomocy społecznej było: ubóstwo – 60 rodzin, bezrobocie- 
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7 rodzin, niepełnosprawność – 30 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba – 18 rodzin. W 14 

rodzinach pomoc odbywała się wyłącznie w formie pracy socjalnej.   

Zestawienie udzielonych świadczeń pomocy społecznej udzielonych w 2018 roku  

Formy pomocy Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Razem 138 ------------ 251763 88 238 

Zasiłki stałe- ogółem 30 360 167559 30 37 

W tym dla osób 

samotnie 

gospodarujących 

24 288 144159 24 24 

Pozostających w 

rodzinie 

6 72 23400 6 15 

Zasiłki okresowe 13 52 15364 13 18 

W tym z powodu 

bezrobocia 

6 25 7495 6 9 

Długotrwałej choroby 3 12 3804 3 3 

niepełnosprawności 5 15 4065 5 7 

posiłek 85 10607 54016 43 179 

W tym dla dzieci 78 9570 46420 40 175 

Inne zasiłki celowe i w 

naturze ogółem 

38 ------------ 5510 38 65 

W tym: zasiłki celowe 

specjalne 

1 1 128 1 2 

Odpłatność gminy za 

pobyt w domu pomocy 

społecznej 

6 57 145874 6 6 

 

Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

W ramach realizacji tego zadania wydatkowano łączną kwotę 84 759 zł . Rzeczywista 

liczba osób objętych tym programem to 119 , z czego wyłącznie w formie posiłku skorzystało 

85 osób w tym 78 dzieci na kwotę 51 285 zł. 28 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku 

celowego w łącznej wysokości 33 474 zł  

Usługi opiekuńcze 

Realizacją tego zadania zajmuje się jedna osoba – opiekun osób starszych 

i niepełnosprawnych. W 2018 roku osoba ta sprawowała opiekę nad pięcioma mieszkańcami 
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naszej gminy. Do jej obowiązków należy pomoc w podstawowych czynnościach 

higienicznych, zrobienie zakupów, przygotowanie posiłku, załatwianie spraw związanych 

z opieką lekarską itp. Usługi opiekuńcze są płatne, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady 

Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 roku. 

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w Ośrodku zatrudniony jest jeden asystent rodziny, na ten cel Gmina pozyskała środki 

w wysokości 5593 zł. W 2018 roku asystent sprawował nadzór nad siedmioma rodzinami, 

w których było dwadzieścia troje dzieci. Rodziny te miały trudności w realizowaniu 

podstawowych zadań rodziny, często dzieci z tych rodzin były zagrożone umieszczeniem 

w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Pięcioro dzieci z terenu naszej gminy jest 

umieszczonych w pieczy zastępczej i na ten cel, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ośrodek 

wydatkował łączną kwotę 12 862,35 zł. 

Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek 

w ramach ogólnopolskiego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych. Zgodnie 

z wytycznymi mogą się o nią ubiegać rodziny posiadające co najmniej troje dzieci. Wydanie 

Karty nie jest ograniczone żadnym kryterium dochodowym. W 2018 roku do Ośrodka wnioski 

o wydanie Karty złożyło 5 rodzin , karty wydano 17 członkom tych rodzin. 

Zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenia pielęgnacyjne 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach realizuje zadania w zakresie świadczeń 

rodzinnych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System  

świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej sytuowanych w wychowywaniu 

dziecka ( dzieci) oraz w sytuacji, kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna 

wymagająca opieki i pomocy. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

a) urodzenia dziecka 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

c) samotnego wychowywania dziecka 

d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
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f) rozpoczęcia roku szkolnego 

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla 

opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

 

 Wydatki na świadczenia rodzinne 

Lp Rodzaj świadczenia 
Wydatki na 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

1 Zasiłki rodzinne 267 485 2268 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w 

tym z tytułu: urodzenia dziecka 

10 000 10 

3. Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

16 207 43 

4. Samotnego wychowywania dziecka 33 582 174 

5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

21 970 203 

6. Rozpoczęcia roku szkolnego 13 700 137 

7. Podjęcia przez dziecko nauki poza 

miejscem zamieszkania 

15 868 200 

8. Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

43 795 461 

9. Ogółem dodatki do zasiłku rodzinnego 

( wiersz 2+ 8 ) 

155 122 1228 

10. Zasiłki pielęgnacyjne 148 604 940 

11. Świadczenia pielęgnacyjne 397 242 272 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 26 096 52 

13. Zasiłek dla opiekuna 44 742 84 

14. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

22 000 22 

15. Składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe 

111 471 351 

16. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38364 373 

17. Świadczenie rodzicielskie 83 452 90 
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Program Rodzina 500 + 

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych w 2018 roku wypłacono 

łącznie 1 830 571 zł dla 196 rodzin w których było 352 uprawnionych dzieci. Kryterium 

dochodowe do otrzymania świadczenia od pierwszego dziecka w rodzinie wynosiło 800 zł na 

osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie gdy dziecko jest niepełnosprawne. Średnio 

miesięcznie  koszt wydatków na wypłatę świadczeń wyniósł 152 475 zł. 

Program „ Dobry start” 

W ramach realizacji Programu przyznano i wypłacono świadczenia w wysokości 300 zł  

dla rodziców 368 dzieci na łączną kwotę 110 400 zł . Świadczenie wypłacano jednorazowo , 

prawo do świadczenia miały osoby, które złożyły wniosek na uczące się dziecko w wieku 7-18 

lat. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązywało  kryterium dochodowe. 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

 Podstawę normatywną realizacji zadania stanowi ustawa z dnia 07 września 2007 roku o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

stanowią formę pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które 

nie mają możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika. Świadczenie to przysługują 

osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody 

zatwierdzonej przez sąd , jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do 

świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela. 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia to 725 zł na osobę w rodzinie. Maksymalna 

wysokość świadczenia wynosi 500 zł nawet jeżeli sąd zasądzi alimenty w wyższej kwocie. 

Wyszczególnienie Kwoty w zł 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego 

na osobę uprawnioną w wieku: 

124 500 330 

0-17 lat 123 100 324 

18-24 lat 1400 6 

25 lat i więcej 0 0 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 

tego: 

64 308 -------------- 

Przekazane na dochody budżetu państwa 44 759 -------------- 
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przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 19 549 -------------- 

 

Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa na lata 2014-2020” 

W ramach realizacji zadania pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018 

zakwalifikowali łącznie 520 mieszkańców naszej Gminy , którzy otrzymali łącznie 18 51712 

ton artykułów żywnościowych w dwóch transzach. Artykuły żywnościowe wydane były przez 

pracowników Ośrodka przy dużym zaangażowaniu pracowników Zakładu Usług Komunalnych 

oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Boleszkowice na lata 2013-2018 to kompleksowe 

działania ukierunkowane zarówno na ochronę ofiar przemocy jak i na edukowanie osób 

stosujących przemoc. Program dąży do rozwoju spójnego i wielopoziomowego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie opartego o wyspecjalizowane zasoby instytucjonalne 

i ludzkie, pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 

roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Boleszkowicach powołano Zespół Interdyscyplinarny. W ramach 

realizacji zadań w 2018 roku odbyło się pięć posiedzeń Zespołu. Do Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęły cztery Niebieskie Karty, trzy z nich zostały już zamknięte. 

Powołano cztery grupy robocze, które prowadziły działania ukierunkowane zarówno na pomoc 

ofiarom przemocy jak również wobec sprawców.  

 

IX. OŚWIATA I EDUKACJA 
 

W gminie Boleszkowice w 2018 r. funkcjonował jeden Zespół Szkół, w którego w skład 

wchodziła szkoła podstawowa, przedszkole oraz oddziały wygaszanego gimnazjum.   

Liczba uczniów (stan na dzień 30.09.2017 oraz 30.09.2018) 

 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 

Przedszkole 

Poniżej „0” 50 53 

„0” 26 18 

Szkoła Podstawowa 

Klasa I 33 26 
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Klasa II 16 33 

Klasa III 34 17 

Klasa IV 34 35 

Klasa V 21 35 

Klasa VI 24 24 

Klasa VII 32 30 

Klasa VIII 0 26 

Gimnazjum 

Klasa I 0 0 

Klasa II 25 0 

Klasa IIO 33 24 

Uczniowie razem: 328 321 

 

 

 

 

 

Nauczyciele (stan na dzień 30.09.2017 oraz 30.09.2018) 

 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 

Nauczyciele zatrudnieni 

w pełnym wymiarze 
33 31 

23%

59%

18%

Uczniowie w roku szkolnym 
2017/2018

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

22%

70%

8%

Uczniowie w roku szkolnym 
2018/2019

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum
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Nauczyciele zatrudnieni 

w niepełnym wymiarze 
3 8 

Razem etaty 34,67 35,47 

 

Wydatki Gminy Boleszkowice na oświatę w 2018 roku wynosiły 4 640 083,55 zł, 

z czego 2 692 873 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

W 2018 roku Gmina Boleszkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 65 760,00 zł. 

Ponadto gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 

w wysokości 30 056,94 zł.  

W 2018 roku wydano 6 decyzji dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników na łączną kwotę 39 282,57 zł. O zwrot kosztów mogli wystąpić 

pracodawcy, którzy po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej 

pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie. Środki 

finansowe przeznaczone na wypłatę dofinansowania pochodziły z Funduszu Pracy.  

Wójt Gminy Boleszkowice przyznał cztery stypendia z tytułu uzyskania wysokich 

wyników w nauce, każde stypendium wypłacone jednorazowo po 500 zł.  

Baza lokalowa 

W 2018 roku na bieżąco zostały wykonywane konieczne naprawy. W miesiącach 

wakacyjnych  odmalowano 5 sal lekcyjnych. W trakcie roku szkolnego wykonano remont  

komina, pompy C.O. przy sali gimnastycznej oraz czopucha w budynku szkoły podstawowej. 

Tam zlikwidowano również wyciek wody z obiegu centralnego ogrzewania. Na uwagę 

zasługuje fakt, że piec gazowy w budynku gimnazjum pomimo upływu czasu i całkowitej 

amortyzacji funkcjonuje bez zarzutu. 

W 2018 roku udostępniano salę gimnastyczną grupom zorganizowanym, a także 

doposażono plac zabaw w przedszkolu. Ponadto Zespół Szkół w Boleszkowicach został 

podłączony do światłowodu, który znacznie zwiększy prędkość internetu w szkole.  

Dowożenie uczniów 

Gmina Boleszkowice zapewnienia bezpłatny transportu i opiekę w czasie przewozu 

dzieci do szkoły. Prowadzone są miesięczne rejestry obecności uczniów tzn. przyjazdy 

i odjazdy. Kompletna dokumentacja znajduje się w sekretariacie szkoły. Do chwili obecnej  nie 

stwierdzono żadnych problemów. Dowożono również uczniów na konkursy, turnieje oraz 

przeglądy. 

Koszt dowozów uczniów w 2018 roku wyniósł: 174 133 zł. 
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Dożywianie uczniów 

 Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Przedszkole 

Koszt 1,40 zł 2,60 zł 0,70 zł 

Liczba korzystających 70 os. 68 os. 32 os. 

Opłacane przez OPS - 16 os. - 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

Koszt 1,50 zł 5,50 zł - 

Liczba korzystających 85 os. 95 os. - 

Opłacane przez OPS - 39 os. - 

 

Projekty i akcje: 

 Szklanka mleka – uczniowie I-V szkoły podstawowej 

 Owoce w szkole – uczniowie klas I-V szkoły podstawowej 

 Zachowaj trzeźwy umysł 

 Trzymaj formę 

 Znajdź właściwe rozwiązanie  

 Zajęcia sportowe w ramach działań Ministerstwa Sportu 

 Erazmus + edycja z partnerstwem Zamku w Trebitz. 

 Program wyrównywania szans edukacyjnych Poprawiamy kompetencje 

kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic 

 

Zespół Szkół w Boleszkowicach nie poniósł dodatkowych kosztów związanych 

z trwającą reformą oświaty.  

 

X. OCHRONA ZDROWIA 
 

Na terenie gminy w 2018 roku funkcjonowały dwa podmioty lecznicze:  

1. „Przychodnia Lekarzy Rodzinnych” s.c. , który świadczy usługi w zakresie  podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

2. Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej s.c., który świadczy usługi  

w zakresie podstawowej opieki stomatologicznej. 

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:  
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 program „ Dyskusyjny klubik Edukacyjny”  – program został zrealizowany bez wkładu 

finansowego; z programu skorzystało 90 osób,  

 program „Zachowaj Trzeźwy Umysł” –kwota przeznaczona ze środków gminy- 1230 zł,;  

z programu skorzystało 165 osób,  

 program „Zdrowe Odżywianie” – program został zrealizowany bez wkładu finansowego;  

z programu skorzystało 78 osób. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna apteka, która była wpisana do rejestru aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego.  

XI. FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Mieszkańcy sołectw mają do swojej dyspozycji fundusze sołeckie. 

 

Sołectwo Plan Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

BOLESZKOWICE 44.360,50 43.552,44 98,18 

Doposażenie pomieszczenia dla KGW 

„Gospodarski Krąg” 
3.000,00 3.000,00 100,00 

Remont garażu OSP Boleszkowice 9.000,00 8.959,16 99,55 

Zakup i montaż 3 lamp solarowych 

przy ulicy Żwirowej 
16.000,00 15.965,40 99,78 

Zakup bramek piłkarskich 5.650,00 5.478,63 96,97 

Montaż bieżni triatlonowej 2.710,50 2.446,75 90,27 

Organizacja imprez 

okolicznościowych dla mieszkańców 
6.827,36 6.532,50 95,68 

Montaż lampy na ul. Ogrodowej 1.172,64 1.170,00 99,77 

CHLEWICE 11.888,61 8.696,04 73,15 

Wykonanie utwardzenia terenu kostka 

polbruk  
9.888,61 6.890,00 69,68 

Koszenie terenów zielonych  1.000,00 1.000,00 100,00 

Wydatki bieżące (organizacja imprez 

okolicznościowych dla mieszkańców) 
1.000,00 806,04 80,60 
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CHWARSZCZANY 18.720,13 18.425,42 98,43 

Remont pomieszczenia w świetlicy 

wiejskiej  
800,00 800,00       100,00      

Koszty reprezentacyjne (paczki dla 

dzieci, Dzień Dziecka. Matki, festyn 

rodzinny) 

4.300,00 4.020,61 93,50 

Zakup artykułów i urządzeń 

sportowych 
3.200,00 3.199,90 100,00 

Utrzymanie terenów zielonych -

koszenie 
1.000,00 1.000,00 100,00 

Remont ogrodzenia na cmentarzu oraz 

wykonanie chodnika  
7.000,00 7.000,00 100,00 

Zakup lodówki , sztućców, naczyń do 

świetlicy wiejskiej 
2.420,13 2.404,91 99,37 

GUDZISZ 21.204,32 21.201,11 99,98 

Budowa chodnika na cmentarzu 17 500,00 17.500,00 100,00 

Dofinansowanie organizacji dożynek 

gminnych na terenie sołectwa Gudzisz 
2.304,50 2.302,03 99,89 

Organizacja imprez 

okolicznościowych oraz zakup 

artykułów spożywczych do świetlicy 

1.399,82 1.399,08 99,95 

KALEŃSKO 10.957,04 10.953,33 99,97 

Zakup mebli kuchennych, dużego i 

małego sprzętu AGD do świetlicy  
5.379,54 5.375,97 99,93 

Zakup urządzeń zabawowych, 

elementów siłowni zewnętrznej, 

elementów do gier zespołowych 

5.227,50 5.227,50 100,00 

Imprezy okolicznościowe  350,00 349,86 99,96 

NAMYŚLIN 22.845,66 22.796,93 99,79 

Zakup wyposażenia do świetlicy  

wiejskiej (dużego i małego sprzętu 

AGD, patelnie, rolety) 

6.500,00 6.488,83 99,83 

Budowa altany rekreacyjnej, zakup 

ławo-stołów, zakup i montaż 
11.845,66 11.841,00 100,04 
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ogrodzenia, utwardzenie terenu pod 

wiatą 

Zakup mundurów bojowych dla OSP 

Namyślin 
2.000,00 1.999,98 100,00 

Uroczystości organizowane przez 

Radę Sołecką dla mieszkańców 
2.500,00 2.467,12 98,68 

PORZECZE 10.469,08 9.664,99 92,32 

Koszenie gminnych terenów zielonych  1.000,00 300,00 30,00 

Wykonanie utwardzenia terenu kostką 

polbruk 
4.500,00 4.428,00 98,40 

Utwardzenie drogi przy przystanku 

PKS 
3.000,00 3.000,00 100,00 

Wykonanie miejsca na ognisko i do 

grilla przy altanie 
1.419,08 1.368,98 96,47 

Organizacja imprez 

okolicznościowych 
550,00 568,00 103,27 

RECZYCE 15.082,57 13.808,91 91,56 

Wykonanie dachu na świetlicy w m. 

Reczyce (zakup blachy) 
10.082,57 8.809,97 87,37 

Montaż lampy oświetleniowej przy 

świetlicy wiejskiej na istniejącym 

słupie oraz montaż oświetlenia w 

altanie rekreacyjnej  

2.000,00 2.000,00 100,00 

Imprezy okolicznościowe dla 

mieszkańców  
3.000,00 2.998,94 99,96 

WYSOKA 26.305,78 26.304,23 99,99 

Koszenie terenów gminnych w 

sołectwie Wysoka 
900,00 900,00 100,00 

Zakup paliwa do kosiarek, serwis 

kosiarek 
545,64 545,64 100,00 

Zakup usługi-serwis kosiarek 69,00 69,00 100,00 

Wymiana elementów na placu zabaw 3.382,50 3.382,50 100,00 

Wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej w altanie rekreacyjnej 
4.493,81 4.493,81 100,00 



87 
 

Zakup sprzętu AGD, naczynia, 

artykuły niezbędne do pracy z dziećmi 

.  

3.300,00 3.298,91 99,97 

Zakup materiałów do malowania 

świetlicy  
2.000,00 2.000,00 100,00 

Zakup i montaż lampy solarnej 7.982,70 7.982,70 100,00 

Organizacja imprez 

okolicznościowych dla mieszkańców 
3.632,13 3.631,67 100,00 

RAZEM 181.833,69 175.403,40 96,46 

 

 

XII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

Ochotnicza Straż Pożarna- Na terenie Gminy Boleszkowice funkcjonują 4 jednostki OSP 

zarejestrowane w KRS skupiające łącznie 112 członków. Jednostką Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego jest OSP Boleszkowice. W 2018 r. w ramach dofinansowania/dotacji 

z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny dla wszystkich 

jednostek                           z terenu gminy. Dodatkowo w ramach dotacji z MSWiA oraz 

Krajowego Sutemu zakupiono sprzęt ratowniczy oraz przeprowadzono remonty remiz. W 2018 

r. odnotowano łącznie 68 zdarzeń, w tym: 26 pożarów, 40 zagrożeń miejscowych i 2 fałszywe 

alarmy. 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Boleszkowice- Na obszarze 

Gminy Boleszkowice zagrożenie powodziowe występuje na odcinku około 11 km, wzdłuż 

rzeki Odry. Miejscowości zagrożone powodziami  to  Chlewice, Porzecze, Kaleńsko.  

Powyższy odcinek rzeki nie posiada zabezpieczenia w postaci wałów przeciwpowodziowych. 

W przypadku wysokich stanów wody rzeki Odry, zalewane są nadrzeczne tereny na szerokości 

ok. 3 km licząc od koryta rzeki. W roku 2019 planowane jest ukończenie budowy wału 

p/powodziowego w miejscowości Chlewice, inwestorem przedsięwzięcia jest 

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Szczecin.  

W miejscowości Kaleńsko na stałe posadowiono punkt pomiaru stanu wody. Aktualne poziomy 

stanu wody pobierane są  z wodowskazów  zlokalizowanych w Słubicach i Gozdowicach.  

Sołtysi sołectw nadodrzańskich są w stałym kontakcie z Urzędem  Gminy Boleszkowice, 

powiadamiając o zaobserwowanych zagrożeniach, dodatkowo na bieżąco prowadzona jest 

obserwacja polderów zalewowych.  
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Przy bardzo wysokim stanie wody w rzece Odra, możliwe jest również, podtopienie najniżej 

położonych obiektów w miejscowości Namyślin ( cofka rzeki Myśla spowodowana wysokim 

stanem wody rzeki Odry). Do obiektów tych należą – budynek po wiejskim ośrodku zdrowia, 

hydrofornia i dwa zabudowania wiejskie. Obiekty te położone są w odległości ok. 5 km od 

koryta rzeki Odra. 

Ponadto zarządzeniem  Nr 21/2016  Wójta Gminy Boleszkowice – szefa obrony cywilnej                      

z dnia 17 sierpnie 2016 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy 

Boleszkowice, powołano DRUŻYNĘ RATOWNICTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO, 

której przeznaczeniem jest udzielanie pomocy podczas ewakuacji ludności z terenów 

zagrożonych zalaniem, a w szczególności do prowadzenia prac przy usuwaniu skutków 

powodzi.  

Gminny magazyn zaopatrzony jest w sprzęt pływający i ratowniczy, będące obecnie na 

wyposażeniu drużyny ratowniczej przy OSP Boleszkowice, dodatkowo pod koniec 2018 roku, 

wystąpiono o doposażenie w/w magazynu z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Do 

przeprowadzenia ewakuacji Urząd Gminy Boleszkowice posiada również własne środki 

transportowe. Ewakuowana ludność w przypadku powodzi ma możliwość zakwaterowania  

w Sali Gimnastycznej, w Gminnym Przedszkolu w miejscowości Boleszkowice oraz Gminnym 

Ośrodku Kultury w Boleszkowicach. Do bezpośredniej i fachowej pomocy ewakuowanej 

ludności powołani są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach oraz 

personel Ośrodka Zdrowia w Boleszkowicach, a także pracownicy Urzędu Gminy 

Boleszkowice wytypowani przez Wójta Gminy Boleszkowice. W przypadku ewakuacji 

zwierząt gospodarskich z zagrożonych terenów posiłkujemy się pomocą osób mających w tym 

zakresie stosowne doświadczenie. Ponadto  wywieszane są ogłoszenia zobowiązujące 

mieszkańców wsi Kaleńsko, Chlewice, Porzecze do bieżącego opróżniania zbiorników 

bezodpływowych w celu uniknięcia skażeniu gruntów i wód powierzchniowych. 

Na terenie Gminy Boleszkowice w 2018 roku nie występowało zagrożenie powodzią. Odczyty  

z wodowskazów były poniżej stanów ostrzegawczych, jak również nie odnotowaliśmy żadnej 

prośby ze strony naszych  mieszkańców o pomoc przy usuwaniu jakichkolwiek skutków 

podtopień ich gospodarstw domowych.  
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XIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Zasoby gruntu na początku 2018 r. wyniosły 614,7336 ha. W ciągu roku budżetowego 

sprzedano 2,1968 ha, a nabyto 0,7075 ha. Stan gruntów na koniec roku budżetowego 2018 

wynosi 613,2443 ha; 

Gmina w roku 2018 z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości osiągnęła wpływy: 

 Wydzierżawienie gruntu na cele rolne: 38.510,87 zł; 

 Wydzierżawienie gruntów na cele nierolnicze: 37.437,12 zł; 

 Najem lokali mieszkalnych i użytkowych: 86.800,29 zł; 

 Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego: 2.196,93 zł; 

Gmina w 2018 r. sprzedała 5 lokali z czego osiągnęła dochód w wysokości 35.334,47 zł; 

Gmina dokonała sprzedaży 9 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,1021 ha 

z czego uzyskała dochód 274.729,00 zł; 

Gmina ogólnie z gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2018 uzyskała łączny dochód 

475.008,68 zł; 

 


