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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Burmistrz Kargowej przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Kargowa w roku 2018.
I.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

W gminie obowiązują następujące dokumenty strategiczne:
 Program Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2016-2022;
 Program Gospodarki Niskoemisyjnej;
 Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kargowa na lata 2011-2032;
 Program rewitalizacji Gminy Kargowa do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.
Ponadto corocznie przyjmowany jest uchwałą Rady Miejskiej Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kargowa.
Rada Miejska przyjęła także zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
funkcjonujące w formie programu.
1. REALIZACJA CELÓW UJĘTYCH W PROGRAMIE ROZWOJU GMINY KARGOWA
1) Cel operacyjny I.1 Rozwój gospodarczy Gminy Kargowa:
 utrzymanie ulg i zachęt dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć własną
działalność gospodarczą;
 likwidacja barier w obsłudze przedsiębiorców poprzez cyfryzację obsługi klienta
w Urzędzie Miejskim w Kargowej;
2) Cel operacyjny I.2 Rozwój potencjału edukacyjnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z gminy Kargowa:
 modernizacja gminnej bazy oświatowej;
 rozwój kadry nauczycielskiej poprzez udział w szkoleniach, studiach
podyplomowych i innych formach dokształcania.
 cyfryzacja procesów edukacji poprzez większe wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych;
 indywidualizacja pracy z uczniem poprzez wsparcie;
 rozszerzenie oferty edukacyjnej uwzględniającej kształcenie kompetencji
kluczowych, rozwój kreatywności i umiejętności pracy zespołowej.
3) Cel operacyjny II.1 Zwiększenie atrakcyjności rynku w Kargowej oraz innych
obszarów:
 rewitalizacja Rynku w Kargowej;
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poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Kargowa
(Wojnowo).
4) Cel operacyjny II.3 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjno – sportowej:
 kontynuacja imprez o charakterze ponadlokalnym – m.in. Święto Czekolady,
Festiwal Filmu i Teatru im. Macieja Kozłowskiego;
 organizacja wydarzeń kulturalnych, bazujących na tradycjach i zwyczajach
wiejskich oraz na produkcji rolnej;
 rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy poprzez budowę
i modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych (m.in. miejsca do ćwiczeń,
place zabaw);
 zwiększenie potencjału turystycznego gminy m.in. poprzez budowę ścieżek
rowerowych.
5) Cel operacyjny III.1 Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej:
 rozwój i poprawa infrastruktury kanalizacyjnej;
 rozwój infrastruktury wodnej;
 przebudowa i rozwój systemu oświetlenia ulicznego.
6) Cel operacyjny III.2 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy:
 rozwój i poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej;
 zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy poprzez współpracę
z innymi zarządcami dróg w szczególności z Zarządem Dróg Wojewódzkich
i Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg.
7) Cel operacyjny III.3 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym:
 monitoring strategicznych miejsc na terenie gminy,
 wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych w Smolnie Wielkim, Starym
Jaromierzu i Kargowej w zakresie doposażenia w nowoczesny i wydajny sprzęt,
 wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez edukację zwiększającą
bezpieczeństwo.
8) Cel operacyjny III.4 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i bezpieczeństwu
zdrowotnemu mieszkańców:
 programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodek pomocy społecznej;
 wspieranie programów i inicjatyw skierowanych do osób starszych, mających na
celu włączenie tych osób w życie publiczne;
 wdrażanie programów profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych.
9) Cel operacyjny IV.1 Sprawne i efektywne zarządzanie terytorialne:
 wdrożenie idei e-goverment w administracji samorządowej Gminy Kargowa
(cyfryzacja obsługi klienta)
 wysoka sprawność administracyjna, m.in. poprzez system szkoleń pracowników
i wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego, a także
rozwój usług elektronicznych.
10) Cel operacyjny IV.2 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich:
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 rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej na terenach wiejskich gminy
m.in. poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz doposażenie
obiektów.
11) Cel operacyjny IV.3 Ochrona przyrody oraz wykorzystanie środowiska naturalnego dla
rozwoju gminy:
 poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie pokryć
dachowych i innych odpadów zawierających azbest.
Kluczowe inwestycje planowane do realizacji w Gminie Kargowa w okresie 2016-2020
i zrealizowane w 2018 r.:
 remont świetlicy w Nowym Jaromierzu;
 remont świetlicy w Dąbrówce;
 remont świetlicy w Wojnowie;
 uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach – Kargowa,
Wojnowo, Dąbrówka;
 rewitalizacja budynku ratusza w Kargowej wraz z przyległym terenem w centrum;
 pozostałe działania rewitalizacyjne;
 budowa ścieżek rowerowych;
 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
 uruchomienie domu dziennego pobytu seniora;
 budowa drogi w Chwalimiu;
 budowa placów zabaw w Kargowej;
 budowa drogi powiatowej Kargowa-Karszyn III etap.
W latach wcześniejszych z kluczowych inwestycji ujętych w Programie rozwoju Gminy
Kargowa zrealizowane zostało:
 budowa pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z zapleczem technicznosanitarnym przy gimnazjum w Kargowej;
 przebudowa ul. Kasztanowej w Kargowej;
 przebudowa ul. Źródlanej w Kargowej;
 uzbrojenie nowej wytyczonej strefy gospodarczej;
 przebudowa dróg w Smolnie Wielkim;
 remont świetlicy w Starym Jaromierzu.
2.

REALIZACJA ZADAŃ UJETYCH W PROGRAMIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
1)
2)
3)
4)

Wymiana opraw oświetleniowych z opraw sodowych na oprawy LED;
Montaż nowych opraw LED;
Budowa ścieżek rowerowych;
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wykonywana przez mieszkańców.
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3.

REALIZACJA ZADAŃ UJETYCH W PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU ORAZ
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KARGOWA NA LATA
2011-2032

Od 2011 roku Gmina Kargowa realizuje zadanie usuwania azbestu z terenu całej gminy.
Całkowita ilość zinwentaryzowanych płyt azbestowo – cementowych na terenie gminy
Kargowa to 69 812 m2 płyt co daje 767,932 ton tego wyrobu.
Od 2011 roku zostało usuniętych 329,271 ton płyt.
W 2018 roku zostało usuniętych 37,33 ton płyt azbestowo-cementowych w tym:
18,685 ton z demontażem płyt i 18,645 ton bez demontażu. Koszty realizacji zadania zostały
w całości sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
25.655,77 złotych.
4. REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE REWITALIZACJI
KARGOWA DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU

GMINY

1) Profilaktyka prozdrowotna, aktywizacja i integracja osób uzależnionych, w tym
wsparcie psychologiczne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu
z obszaru rewitalizacji.
2) Utworzenie i prowadzenie przez podmiot ekonomii społecznej Dziennego Domu
„Senior +” na terenie rewitalizacji;
3) Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej w Kargowej;
4) Rewitalizacja rynku w Kargowej– przebudowa jezdni, chodników;
5) Rozwój i zwiększenie funkcjonalności Gminnego Centrum Kultury w Kargowej;
6) Projekty edukacyjne nakierowane na podnoszenie kompetencji dzieci i młodzieży
uczącej się w szkole podstawowej i gimnazjum związane z wyrównywaniem szans.
5. REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
GMINY KARGOWA
W 2018 r. Gmina Kargowa podpisała roczną umowę ze schroniskiem Zenona
Jażdżewskiego ,,VET-ZOO Serwis” z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 62 w Trzciance (64980). Ilość psów znajdujących się w schronisku na początku 2018 r. zwiększyła się w stosunku
do końca roku o 7 psów i wynosiła 10. W wyniku podejmowanych działań schronisko
przekazało w zeszłym roku do adopcji 6 psów.
Realizując Program została zakupiona karma dla 3 opiekunów kotów wolnożyjących
w ilości 30 kg. Na wniosek osób, które wyraziły wolę opieki nad wolnożyjącymi kotami oraz
które zobowiązały się do adopcji psów bez przekazywania ich do schroniska, były zlecane
zabiegi sterylizacji i kastracji. Wydano 7 zleceń na 14 zabiegów sterylizacji i kastracji.
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6. REALIZACJA UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA
W 2018 r. do Urzędu wpłynęło 9 wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z 6 wnioskodawcami zostały
podpisane umowy. Wszyscy wywiązali się z określonych w umowie warunków i zostały im
wypłacone dotacje na łączną kwotę 19 736,50 złotych.
II. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Rada Miejska w Kargowej w roku 2018 podjęła 94 uchwały (lista uchwał w załączniku nr 1
do raportu), z czego:
 80 uchwał podjętych przez RM kadencji 2014-2018,
 14 uchwał podjętych przez RM kadencji 2018-2023.
Ze wszystkich uchwał:
 21 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
 30 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nie stwierdzono nieważności żadnych uchwał przez organy nadzoru lub sądy
administracyjne.
III. BUDŻET OBYWATELSKI
W 2018 roku zgłoszono przez mieszkańców 5 wniosków - projektów do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego.
W głosowaniu nad nimi wzięło udział 234 osoby przyznając punkty w skali od 0 do 5
wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom. Wybrane w toku głosowania projekty to:
1) doposażenie jednostki OSP Kargowa, liczba otrzymanych punktów wyniosła 778,
kwota projektu: 26 000 zł,
2) budowa odwodnienia ulicy Łąkowej, liczba otrzymanych punktów wyniosła 385,
a kwota projektu to 125 000 zł,
3) budowa oświetlenia drogowego na ścieżce rowerowej Kargowa - Chwalim, liczba
otrzymanych punktów wyniosła 385, kwota projektu 120 000 zł.
Zadania - budowa odwodnienia ulicy Łąkowej i budowa oświetlenia drogowego na ścieżce
rowerowej Kargowa - Chwalim otrzymały jednakową ilość punktów. Podjęto decyzję o
wyborze obu mimo, że wykonanie trzech zadań przekroczyło wydzieloną w budżecie 2018
roku kwotę 150 tys. złotych. Kompleksowe koszty realizacji inwestycji zostały ustalone po
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zaprojektowaniu oraz skosztorysowaniu po czym zadania zostały wprowadzone do budżetu
gminy w 2018 roku.
Spośród wybranych w 2018 r. projektów, zrealizowane zostały wszystkie trzy zadania,
z tym że budowa oświetlenia drogowego na ścieżce rowerowej Kargowa - Chwalim została
podzielona na dwa etapy i wykonany został I etap.
IV. KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą Nr IX/56/03 w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w 2018 r. przeprowadzono
konsultacje dotyczące dwóch projektów uchwał:
1)
zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie ustalenia
zasad usytuowania na terenie Gminy Kargowa miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych;
2)
zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa.
W konsultacjach wzięły udział 64 osoby w 9 wsiach podczas otwartych zebrań
wiejskich i 8 mieszkańców Kargowej na zebraniach ogólnych mieszkańców Osiedla Dolna
Kargowa, Osiedla Górna Kargowa i Osiedla Zamieście.
Wyniki konsultacji zostały wdrożone w formie uchwał przez Radę Miejską na sesji w dniu
20 sierpnia 2018 roku.
V. FINANSE GMINY
Budżet gminy na 2018 r. wg uchwały budżetowej zakładał wpływy w kwocie 24 919
343 zł oraz wydatki w kwocie 23 998 143 zł. Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku
budżetowego, planowane dochody wyniosły 27 176 214,80 zł (wzrost o 2 256 871,80 zł tj.
9,06%), a planowane wydatki 27 611 194,80 zł (wzrost o 3 613 051,80 zł tj. 15,06%).
Wykonanie dochodów wyniosło 27 417 653,46 zł tj. 100,89 % kwoty planowanej, a
wykonanie wydatków 25 746 956,92 zł tj. 93,25% kwoty planowanej. Szczegółowo
wykonanie i odstępstwa zostały przedstawione w Rocznym sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018 rok.
Wskaźnik „G” dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wynosi 1 672,17
zł i stanowi 93,4% wskaźnika krajowego.
Zadłużenie gminy wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi ogółem 6 609 325 zł, z tego z tytułu:
1) pożyczki z WFOŚiGW z 2010 r. – 83 325 zł;
2) kredytu z roku 2010 – 1 976 000 zł;
3) kredytu z roku 2011 – 950 000 zł;
4) kredytu z roku 2014 – 3 600 000 zł.
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VI. GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINNYM
W 2018 r. podzielono 8 nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz 1 działkę
będącą w użytkowaniu wieczystym, a stanowiącą własność Skarbu Państwa.
W 2018 r. zostały zbyte w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:
 1 działka przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-składowo-magazynową
o pow. 30374 m2 za cenę netto 1.378.691,06 zł;
 1 działka przeznaczona pod działalność w zakresie produkcji, usług, logistyki,
dystrybucji, składowania i magazynowania o pow. 1734 m 2 za cenę netto
80.065,04 zł;
 29 działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o łącznej powierzchni 13162
m2 za łączną cenę netto 618.353,62 zł;
 1 działka będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Kargowa, a stanowiąca
własność Skarbu Państwa o pow. 474 m2 za cenę netto 65.300 zł;
 garaż znajdujący się przy ul. Wolsztyńskiej za cenę netto 15.150,00 zł.
W drodze bezprzetargowej zostały zbyte 2 działki na poprawę zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej o łącznej pow. 209 m2, za łączną cenę netto 5.731,00 zł.
W dniu 30.10.2018 r. Gmina Kargowa przejęła nieodpłatnie od Polskich Kolei
Państwowych Spółka Akcyjna prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nr 518/1,
1088/2, 1083, 1089 położonych w obrębie m. Kargowa oraz nr 1034 i 789 położonych
w obrębie Stary Jaromierz o łącznej powierzchni 58580 m 2. Nieruchomości zostały przejęte
w celu realizacji zadań własnych Gminy Kargowa w dziedzinie transportu.
W 2018 r. zostały zawarte następujące umowy dzierżawy, najmu i użyczenia:

6 umów z przeznaczeniem na ogródki działkowe o łącznej powierzchni 2092 m 2,

5 umów z przeznaczeniem na cele rolne o łącznej powierzchni 30720 m 2,

1 umowę z przeznaczeniem pod plac składowy o powierzchni 300 m 2,

1 umowę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej z możliwością
zabudowy – działka o powierzchni 5000 m2,
 1 umowę na przeznaczeniem na potrzeby wybudowanego przyłączą
światłowodowego do stacji bazowej telefonii komórkowej, o powierzchni 21
mb,
 3 umowy instalacji elektrycznej z możliwością poboru energii na terenie rekreacji
i wypoczynku nad Obrzycą w Kargowej "Copacabana",
 1 umowę użyczenia (na okres 3 miesięcy) z przeznaczeniem na budowę sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej – działki o łącznej powierzchni 9335 m2.
VII. SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
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Na terenie Gminy funkcjonuje jedna spółka komunalna – Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. Gmina Kargowa posiada wszystkie udziały (100%) w kapitale zakładowym spółki
powstałej w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego – ZGKiM w Kargowej, który
wynosi na koniec 2018 r. 10.682.100,00 zł (106.821 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł
każdy udział).
Jednostki organizacyjne Gminy stanowią Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy
ul. Rynek 33 w Kargowej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą przy ul. Kościelnej 45
w Kargowej.
Na terenie Gminy działa jedna instytucja kultury - Gminne Centrum Kultury z siedzibą
przy ul. Browarnej 7 w Kargowej
VIII.

MIESZKAŃCY GMINY

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 13 osób,
przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5744 osób.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1006 osób,
 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (kobiety 15-59 lat, mężczyźni 15-64 lat)
wynosiła 3721 osób,
 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1017.
Migracje przebiegały w kierunku miasta.
Na początku 2018 r. na terenie miejskim mieszkało 3663 osób, a na terenach wiejskich 2094
osób. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach miejskich
zamieszkiwało 3664 osób, a na terenach wiejskich 2080 osób.
W 2018 r. urodziło się w gminie 56 osób, w tym 29 dziewczynek i 27 chłopców, a zmarło 56
osób, w tym 29 kobiet i 27 mężczyzn. Przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 0.
IX.

POMOC SPOŁECZNA

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 460 osób, w tym 360
osób w wieku od 0 do wieku produkcyjnego oraz 80 osób w wieku poprodukcyjnym, w tym
345 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 115 osób powyżej kryterium dochodowego.
W 2018 r. wychowankami placówek interwencyjnych poza gminą Kargowa zajmujących się
opieką nad dziećmi i młodzieżą została 1 osoba. Z placówek wsparcia dziennego korzystało
25 osób.
W 2018 r. z placówek stacjonarnej pomocy społecznej skorzystało 6 osób w tym 3 osoby
niepełnosprawne fizycznie i 3 osoby w podeszłym wieku.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. 206 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, liczba ta
zmniejszyła się w stosunku do początku roku o 32 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice
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otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początek roku 450, a na koniec 397. Kwota
świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 1 648 966 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych –
406 700 zł.
Świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) na początku 2018 r. pobierało 467 rodzin a na koniec
2018 r. 435 rodzin.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej realizuje następujące programy:
1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kargowa na lata 2018-2025;
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2024,
3) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
4) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020,
5) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uchwalany
co roku).
1. REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY
KARGOWA
Strategia określa obszary strategiczne, które wytyczają kierunki prac na najbliższe lata
i stwarzają podstawy do opracowywania lokalnych programów opisanych w dalszych
podrozdziałach.
W strategii nakreślono cztery główne obszary, w których uwzględniono najbardziej
istotne problemy społeczne zdiagnozowane na terenie gminy:
 promowanie zatrudnienia oraz wsparcie osób i rodzin dotkniętych bezrobociem
i poszukujących pracy – cel główny przeciwdziałanie społecznym skutkom bezrobocia;
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin – cel główny zintegrowana
i wielozakresowa pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzin;
 działania na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin - cel główny – wspieranie
i ukierunkowanie rodzin do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
 działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- cel główny
– ograniczenie skutków nadużywania alkoholu oraz profilaktyka uzależnień.
2. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kargowej organizował w dniach od 29.11 do 04.12.1018
r. warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców. Uczniowie klas III-VIII rozmawiali na
temat „Czy dokuczanie jest przemocą”, natomiast uczniowie klas III gimnazjum poruszali
problem „Nałóg – przegrane życie „. Dla rodziców warsztaty dotyczyły cyberprzemocy i
uzależnienia od
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mediów, a dokładnie „ Jak ustrzec dziecko przed zagrożeniami związanymi z Internetem
i używaniem telefonu komórkowego.” Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach na temat
„ Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić”.
W dniach 17 i 18 maja 2018 r. odbył się XX jubileuszowy bieg przełajowy Kargowiak
promujący zdrowy styl życia bez używek, alternatywne formy spędzania wolnego czasu,
rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowanie sportem, kształtujący umiejętności zdrowej
rywalizacji i zachowań fair play.
W dniach 7 i 11 czerwca 2018 r. klasy III gimnazjalne Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
uczestniczyły w wyjeździe profilaktycznym do Ciborza na Oddział Terapii Uzależnień.
Uczniowie spotkali się z terapeutą, który wprowadził teoretycznie młodzież w świat zagrożeń
uzależnieniami. Podopieczni, którzy są w trakcie leczenia uzależnień opowiadali o swoim
uzależnieniu i drodze do wyzdrowienia, przestrzegali i zwracali uwagę na drobne rzeczy,
które ostatecznie mogą prowadzić do nałogu.
3. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY
Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje wszystkie rodziny z dziećmi,
prowadzona jest intensywna praca socjalna. Współpracuje ze szkołami, świetlicą
socjoterapeutyczną ”Gniazdo”, praktykami lekarzy rodzinnych działającymi na naszym
terenie, kuratorami sądowymi, zespołem interdyscyplinarnym oraz sołtysami.
W roku 2018 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kargowej podejmował działania na rzecz
dzieci i rodzin współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze,
prowadził konsultacje i porady dla rodziców i przekazał opinie dotyczące 7 dzieci.
Współpracował również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulechowie w zakresie
pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów i ich rodzin. Odbyło się 15 konsultacji
telefonicznych, 4 indywidualne konsultacje psychologiczne, na badania psychologicznopedagogiczne do poradni skierowano 21 dzieci. Ponadto każdy uczeń i rodzic mógł korzystać
z porad pedagogicznych na terenie szkoły, a w razie potrzeby zostać skierowany do
odpowiedniej instytucji. Szkoła współpracowała z Sądem Rejonowym w Świebodzinie
Wydział Rodzinny i Nieletnich w zakresie wspierania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
dla 4 rodzin z problemami.
Organizowano konsultacje w ramach zespołów wychowawczych dotyczących pomocy 4
uczniom oraz konsultacje indywidualne dla 10 uczniów
Zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i ich rodzin w ramach pracy
pedagoga w zespole interdyscyplinarnym. Odbyły się 4 posiedzenia zespołu oraz 8 spotkań
grup roboczych.
W 2018 r. organizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci, w których wzięło udział
298 uczniów. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej prowadził warsztaty i pogadanki
profilaktyczne oraz odbywały się konsultacje i porady dla rodziców. W Szkole Podstawowej
udziela porad psycholog finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych. W roku 2018 objętych pomocą było 65 rodzin i udzielono porad
ogółem w ilości 234 godz.
Dla potrzeb osób uzależnionych i współuzależnionych jest prowadzona działalność przez
Punkt Konsultacyjny, który czynny jest w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca. W
punkcie przeprowadza się rozmowy motywacyjne z osobami, wobec których GKRPA
prowadzi działania zmierzające do zobligowania ich do leczenia odwykowego, udziela
informacji na temat możliwości podjęcia leczenia odwykowego, prowadzi rozmowy
terapeutyczne z osobami, które zdecydowały się na utrzymywanie stałych kontaktów,
udziela porad rodzinom osób z problemem alkoholowym. W roku 2018 do Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się 15 osób z problemem alkoholowym oraz 13 osób
współuzależnionych, odbyło się 85 konsultacji.
Pomimo intensywnej pracy z rodzinami, od roku 2012 czworo dzieci nadal przebywa
w placówkach pieczy zastępczej – zawodowych rodzinach zastępczych oraz od 2013 roku na
podstawie postanowienia Sądu ograniczono prawa rodzicielskie obojgu małżonkom jednej
rodziny i umieszczono sześcioro dzieci w placówkach: troje w domu dziecka i troje młodszych
w rodzinach zastępczych, w których nadal przebywają. Od roku 2015 dwoje kolejnych dzieci
przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Obecnie troje dzieci przebywa w placówce
i 7 dzieci jest w rodzinach zastępczych. Całkowity koszt pobytu wszystkich dzieci w
placówkach w roku 2018 wyniósł 101.414,62 zł.
W 2018 roku opieką asystenta objętych było 17 rodzin, w tym 44 dzieci. Wszyscy
beneficjenci pomocy podjęli współpracę z asystentem dobrowolnie. Głównym celem pracy
w każdym przypadku było wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych. W 2018 roku asystent rodziny zakończył współpracę
z 4 rodzinami ze względu na osiągnięcie zakładanych efektów. Rodziny te zostały objęte
monitoringiem. Ponadto rozwiązano współpracę z 1 rodziną ze względu na jej
przeprowadzkę poza teren gminy Kargowa. Dzięki pracy OPS i asystenta rodziny nie było od
trzech lat żadnych postanowień sądu na odebranie dzieci z rodzin biologicznych. Środki na
zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 18.411,00 zł otrzymane zostały z budżetu
Państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
rok 2018”, kwotę 29.221,00 zł dołożono ze środków własnych gminy.
4. REALIZACJA
GMINNEGO
PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOCY

Program jest realizowany przy pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Kargowa. Posiedzenia Zespołu odbywały
się nie rzadziej niż raz na kwartał.
W zakresie działania Zespołu utworzono czternaście grup roboczych, które prowadziły
postępowania w ramach Niebieskich Kart założonych przez policję i pedagogów szkolnych.
Niebieskie Karty dotyczyły stosowania przemocy w 14 rodzinach z terenu gminy Kargowa.
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W związku z ustaniem przemocy w rodzinie lub z uzasadnionym przypuszczeniem
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy, w stosunku do 10 sprawców procedura
Niebieskiej Karty została zakończona.
W 4 rodzinach problemy nie ustały. Sprawcy przemocy oraz osoby, wobec których
stosowana jest przemoc, są pod opieką pedagogów, kuratorów oraz specjalistów terapeutów
i psychologów.
5. REALIZACJA
GMINNEGO
ALKOHOLOWYCH

PROGRAMU

ROZWIĄZYWANIA

ROBLEMÓW

1) Prowadzono pracę punktu konsultacyjnego, w którym osoby uzależnione od alkoholu
i ich rodziny uzyskiwały wsparcie i pomoc od specjalistów w zakresie terapii
uzależnień. W roku 2018 w punktach Konsultacyjnych przeprowadzono 85 rozmów
dla 13 osób z problemem współuzależnienia od alkoholu i 15 uzależnionych od
alkoholu.
2) Członkowie Komisji przeszli odpowiednie szkolenia.
3) Skierowano zebraną dokumentację w celu wydania opinii przez biegłych (psycholog,
psychiatra) dotyczących uzależnienia od alkoholu dla 1 osoby w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu. Skierowano 1 sprawę do Sądu Rejonowego w Świebodzinie,
celem wszczęcia postępowania w sprawie leczenia w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
4) Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wzięły udział w letnich koloniach, zajęciach
z elementami zajęć dydaktyczno-wychowawczych, warsztatami profilaktyki.
5) Udzielono pomocy psychologicznej członkom rodzin osób uzależnionych w punkcie
konsultacyjnym dla 65 rodzin w trakcie 234 godzin w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
6) Współpracowano z kuratorami sądowymi, Sądami, Policją, Zespołem
Interdyscyplinarnym, Praktykami Lekarza Rodzinnego, Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz stowarzyszeniami, Kościołem w zakresie gromadzenia informacji o osobach
uzależnionych i ich rodzinach.
7) Dofinansowano działania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
8) Dofinansowano Bieg Kargowiaka, który odbył się w ramach szkolnego programu
profilaktycznego.
9) Dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w Kargowej.
10) Dofinansowano działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Gniazdo”, która prowadzi
działania wychowawcze na rzecz dzieci, które pochodzą z rodzin niewydolnych
wychowawczo. Celem tych działań jest zmniejszenie deficytów rozwojowych
wychowanków, nauka wzajemnego szacunku, tolerancji, pomoc w nauce,
profilaktyka uzależnień - 40000 zł.
11) Przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 7 sklepów.
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12) Komisja zajmowała się opiniowaniem lokalizacji miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Zaopiniowano
pozytywnie 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wydano 9 opinii.
13) Komisja spotykała się systematycznie w 2018 roku – 2 razy w miesiącu (pierwsza
i druga środa m-ca) na posiedzeniach udokumentowanych protokołem i listą
obecności. Spotkania dodatkowe w zależności od potrzeb. Odbyło się 25 spotkań
Komisji. Przeprowadzono 29 rozmów motywujących z 17 osobami.
14) Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów załatwiał pilne sprawy, zbierał zgłoszenia
dot. leczenia osób uzależnionych od alkoholu, przeprowadzał rozmowy, sporządzał
pisma, współpracował na bieżąco z Przewodniczącym Komisji w godzinach pracy
Urzędu i OPS w Kargowej.
15) Specjaliści ds. terapii uzależnień przyjmowali w każdą pierwszą i trzecią środę m-ca.
Udzielali porad osobom skierowanym przez Komisję oraz osobom potrzebującym
pomocy w związku z problemami alkoholowymi wspomagali Komisję poradnictwem.
6. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od dnia 2 stycznia 2018 roku rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom Senior+. Celem
utworzenia Dziennego Domu Senior + jest zapewnienie przez 8 godzin dziennie wsparcia dla
Seniorów w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z infrastruktury pozwalającej na
aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów
w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego .
Oferta skierowana do Seniorów obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej lub
kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Na koniec 2018 r.
korzystało z DDS+ 21 osób.
We współpracy z Gminnym Centrum Kultury odbywają się zajęcia artystyczne,
intelektualne – gry i zabawy rozwijające procesy myślowe, zajęcia wokalno-muzyczne,
kulinarne. Zajęcia odbywają się również na terenie rekreacyjno-sportowym wyposażonym
w siłownie zewnętrzną, znajdującym się bezpośrednio przy budynku GCK.
Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje prelekcje na temat różnych dziedzin
życia przedstawiane przez przedstawicieli różnych grup zawodowych. Te prelekcje są
organizowane dla Seniorów, a także dla osób niepełnosprawnych i starszych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej pośredniczy w kompletowaniu niezbędnej
dokumentacji dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o ustalenie stopnia
niepełnosprawności.
X. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
W 2018 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje:
1) Smolno Wielkie:
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

 Budowa drogi gminnej przy szkole - 108 308,24 zł;
 Remont świetlicy (malowanie ścian - kuchnia, korytarz) - 4 300,00 zł;
 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (dofinansowanie
z WFOŚiGW, MSWiA, Lasy Państwowe) - 819 180,00 zł;
 Przystanek autobusowy przy szkole - 14 304,90 zł;
 Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z projektami technicznymi (lampa
solarna dz. nr 380, cztery oprawy na słupach Enea, dwie lampy wraz z
oprawami dz. nr 280) - 44 524,97 zł,
 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kargowa, odcinek Smolno
Wielkie (dofinansowanie z RPO - środki unijne) - 1 504 474,50 zł,
 Projekt techniczny budowy drogi w obrębie dz. nr 439, 473, 354, 343/2 - 32
000,00 zł.
Chwalim
 Przebudowa drogi wraz z zatoką autobusową dz. 400/4 - 160 132,79 zł,
 Wiata przystankowa - 10 500,00 zł,
 Budowa drogi dz. nr 414 - 181 858,41 zł,
 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chwalimiu (oprawa ośw. na słupie
Enea, dwie oprawy wraz z słupami dz. 409/15 i 409/6, dwie oprawy wraz z
słupami dz. 414)
- 48 117,20 zł,
 Rozbudowa oświetlenia drogowego (oprawa ośw. na słupie Enea, dwie
oprawy wraz z słupami dz. 409/15 i 409/6, dwie oprawy wraz z słupami dz.
414) - 48 117,20 zł,
 Budowa oświetlenia drogowego przy ścieżce rowerowej Kargowa - Chwalim –
etap I - 147 595,08 zł.
Stary Jaromierz
 Przebudowa drogi gminnej - wzmocnienie krawędzi jezdni - 226 725,04 zł,
 Remont nawierzchni betonowej przy scenie amfiteatru - 6 000,00 zł.
Nowy Jaromierz
 Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej - 18 295,00 zł.
Obra Dolna
 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej (dotacja dla Powiatu
Zielonogórskiego 40 000,00 zł) - 200 000,00 zł,
 Remont budynku świetlicy wiejskiej - 10 622,00zł.
Przeszkoda
 Budowa oświetlenia drogowego - 82 636,23 zł,
 Remont pobocza drogi gminnej - 23 665,20 zł.
Wojnowo
 Budowa pomostu nad jeziorem Wojnowskim - 71 340,00 zł,
 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kargowa, odcinek Wojnowo
(dofinansowanie z RPO - środki unijne) - 1 297 978,00 zł,
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 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (dofinansowanie z PROW - środki
unijne, za pośrednictwem Stowarzyszenia) - 194 522,34 zł.
8) Karszyn
 Budowa drogi gminnej (dofinansowanie - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
- 184 477,39 zł,
 Przebudowa drogi powiatowej Kargowa - Karszyn (dotacja dla Powiatu
Zielonogórskiego) - 4 323 789,00 zł,
 Remont dachu na świetlicy - 21 261,23 zł.
9) Dąbrówka
 Zakup wiaty autobusowej i budowa peronu - 10 221,30 zł,
 Remont świetlicy - 33 900,00 zł.
10) Smolno Małe
 Rozbudowa oświetlenia drogowego - 31 812,75 zł,
 Zakup wiat przystankowych - 15 798,60 zł,
 Naprawa dachu świetlicy - 6 691,20 zł,
 Roboty budowlane w zakresie studni i ujęcia wody oraz zbiornika
bezodpływowego na nieczystości płynne przy świetlicy w Smolnie Małym - 23
985,00 zł.
11) Kargowa
 Remont ul. Strzeleckiej w Kargowej - 63 664,80 zł,
 Przebudowa drogi wokół garaży w Kargowej - 326 345,02 zł,
 Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Łąkowej - 132 379,99 zł,
 Przebudowa ulicy Rynek - 700 018,20 zł,
 Chodnik przy ul. Powstańców Wielkopolskich - 103 439,41 zł,
 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kargowa, odcinek Kargowa
(dofinansowanie z RPO - środki unijne) - 147 497,50 zł,
 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kargowej: PSZOK, ul. Sulechowska, ul.
Lipowa, ul. Górna, ul. Powstańców Wlkp., ul. Łąkowa, ul. Polna, ul. Widokowa,
ul. Rynek, ul. Zamieście i ul. Wolsztyńska - 390 251,80 zł,
 Nowoczesna szkoła – kompetentni uczniowie” – poprawa jakości kształcenia
ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w Szkołach Gminy
Kargowa” (dofinansowanie z RPO - środki unijne) - 556 282,26 zł,
 Budowa placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. w Kargowej (dofinansowanie
z PROW - środki unijne, za pośrednictwem KUTW) - 162 518,06 zł,
 Budowa placu zabaw w parku w Kargowej (dofinansowanie z PROW - środki
unijne) - 133 807,76 zł,
 Budowa garażu dla samochodu strażackiego OSP w Kargowej - 159 945,88 zł.
XI. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
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1. KARGOWA
Zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji zrealizowane w mieście Kargowa w roku
2018:
1) Budowa sieci wodociągowej dla ulic Kilińskiego, Goplany, Słodka,
Czekoladowa z rur PCV Ø 110 mm o długości 528 mb z posadowieniem 4
hydrantów nadziemnych DN 80 mm – I etap inwestycji.
2) Wymiana sieci z rur stalowych DN 50 mm na PE Ø 63 mm, długości 60 mb
wraz z wymianą przyłączy do posesji przy ulicy Rynek nr 11-16.
3) Wymiana sieci w ulicy Rynek od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania
z ul. Dworcową z rur stalowych DN 80 mm na PCV Ø 90 mm, długości 95 mb
wraz z wymianą przyłączy do posesji przy ul. Rynek nr 18-22,33 oraz wymianą
hydrantu podziemnego DN 80 mm i posadowieniem dodatkowego.
4) Wymiana sieci stalowej DN 80 mm na PCV Ø 90 mm o długości 165 mb, w
ciągu posesji nr 17, 19, 21, 23, 25 przy ul. Wolsztyńskiej wraz z wymianą
hydrantów nadziemnych DN 80 mm w liczbie sztuk 2.
5) Budowa sieci z rur PCV Ø 90 mm o długości 212 mb w ul. Wolsztyńskiej od
posesji nr 25 z włączeniem do sieci przy posesji nr 1 ul. Zamieście
i posadowieniem hydrantu nadziemnego DN 80 mm przy ww. posesji.
6) Wyłączenie z eksploatacji odcinków sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN 80
mm; w ul. Pocztowej 118 mb, w ul. Wolsztyńskiej 32,5 mb.
W 2018 roku powstało:
1) 23 przyłączy wody do budynków mieszkalnych o łącznej długości 685 mb,
29 mieszkań włączonych i 39 osób,
2) 2 przyłącza do budynków niemieszkalnych o łącznej długości 106 mb.,
3) 10 przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o łącznej długości
320,5 mb, 17 mieszkań włączonych i 25 osób,
4) 2 przyłącza do budynków niemieszkalnych o łącznej długości 135 mb.
2. TEREN GMINY
Zadania w zakresie wodociągów zrealizowane na terenie Gminy w roku 2018:
1) Wymiana złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Smolnie Wielkim.
2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwalim, w drodze gruntowej dz.
nr 414, z rur PCV Ø 90 mm o długości 100 mb z posadowieniem 1 hydrantu
nadziemnego DN 80 mm.
3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojnowo, w drodze gruntowej
dz. nr 54/21, z rur PCV Ø 90 mm, o długości 324 mb z posadowieniem 2
hydrantów nadziemnych DN 80 mm.
W 2018 roku powstało:
18

Raport o stanie Gminy Kargowa w 2018 roku

1) 10 przyłączy wody do budynków mieszkalnych (1 w stanie budowy) o łącznej
długości 452 mb,
2) 9 mieszkań włączonych i 26 osób,
3) 3 przyłącza do budynków niemieszkalnych w tym do budynku z jednym
mieszkaniem o łącznej długości 62,5 mb, 4 osoby przyłączone.
XII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

Gmina Kargowa realizuje zadanie w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w oparciu o Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2016 – 2020, który został
uchwalony Uchwałą Nr 0007.96.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Gmina Kargowa wg stanu na dzień 31.12.2018 r. dysponuje 10 budynkami mieszkalnymi
stanowiącymi wyłączną własność Gminy, w których znajduje się 18 lokali mieszkalnych oraz
41 lokale mieszkalne znajdujące się w 26 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Ogółem
mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 59 lokali mieszkalnych, z których wyodrębniono 7 lokali
socjalnych. Ogólna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych stanowi 2830 m².
Stan ilościowy zasobu ulega niewielkiemu zmniejszaniu z uwagi na trwającą sprzedaż
mieszkań. W 2018 r. sprzedano 1 mieszkanie na rzecz najemcy.
Sprzedaż mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o ustawę
o własności lokali oraz Uchwałę Nr XVII/113/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca
2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
(j.t. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017, poz. 2749).
Stan techniczny budynków, w których usytuowane są lokale stanowiące mieszkaniowy
zasób Gminy jest zróżnicowany. W większości są to budynki wybudowane przed rokiem 1945
i nie spełniają obowiązujących obecnie norm budowlanych, szczególnie technicznych, a
jakość stolarki i pokryć dachowych jest zła. Zgodnie z protokołami z dnia 29.08.2018 r. z
okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji 2 budynki
położone: przy ul. Kościuszki 2 i przy 27 Stycznia 29 kwalifikują się remontu kapitalnego.
Koszty utrzymania i remontów mieszkań w zasobie gminy powinny być pokrywane
z opłat czynszu jednak w rzeczywistości koszty znacznie przewyższają wpływy. Z opłatami za
mieszkania zalegają najemcy 26 mieszkań. Zaległości według stanu na 31.12.2018 r.
w opłatach za mieszkania i za lokale użytkowe wynoszą 176 113 zł.
W związku z tym w 2017 r. zostały przesłane do sądu pozwy (wobec najemców 8 lokali
mieszkalnych) o zapłatę zaległości czynszowych. 1 postępowanie zostało zakończone - wobec
pozwanych został wydany nakaz zapłaty. Pozostałe postępowania nie zostały jeszcze
zakończone.
Obecnie bazowa stawka czynszu za najem 1 m²/m-c lokalu mieszkalnego wynosi 1,88 zł
i nie ulegała zmianie od 2008 r.
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W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 62.157 zł, których
beneficjentami były 24 osoby. Kwota najniższego dodatku wynosiła 57,83 zł, zaś kwota
najwyższego dodatku - 473,23 zł.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 3 osoby, zaś pod koniec
2018 r. była to 1 osoba.
XIII. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE

Zgodnie z informacją Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
miasta i gminy Kargowa za rok 2018 na terenie gminy zostało wszczętych 95 postępowań
o przestępstwo. Najczęściej popełnianymi przestępstwami było kierowanie pojazdem
mechanicznym w stanie nietrzeźwości, brak alimentacji, kradzieże, oszustwa (najczęściej
internetowe), przestępstwa przeciwko mieniu. Odnotowano również 11 wypadków
drogowych.
W 2018 r. ujawniono 414 wykroczeń, w związku z którymi nałożono 212 mandatów
karnych oraz złożono 126 wniosków o ukaranie do sądu. Do najczęstszych wykroczeń
występujących na terenie gminy można zaliczyć wykroczenia wiązane z nieprzestrzeganiem
przepisów w ruchu drogowym, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, wykroczenia
przeciwko obyczajności publicznej oraz kradzieże.
Efektywność pracy Policjantów w Kargowej w 2018 r.:

Ilość służb
411

Ilość interwencji
325

Ilość wylegitymowanych osób
2795

Ilość poszukiwanych osób
20

Ilość zatrzymanych na gorącym uczynku
13

Ilość nałożonych mandatów
212

Liczba spotkań ze społeczeństwem
104

Ilość przyjętych interesantów
405
W toku pełnionych służb, funkcjonariusze PP Kargowa dokonywali systematycznych
kontroli miejsc zagrożonych przestępczością, rejonów gromadzenia się młodzieży ustalonych
na podstawie analizy stanu zagrożenia jak również na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz zgłoszeń mieszkańców. W roku 2018 Policjanci PP Kargowa w pełni
wywiązali się z zadań założonych w „ Planach Priorytetowych” dot. poprawy bezpieczeństwa
na podległym terenie.
W 2018 roku dzielnicowi i kierownik Posterunku Policji w Kargowej oraz
funkcjonariusz Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału prewencji KP w Sulechowie
uczestniczyli w realizacji programów prewencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży:
 „LUPO”, „BEZPIECZNE FERIE”, „BEZPIECZNE WAKACJE”,
 „BEZPIECZNA ZERÓWKA”,
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„BEZPIECZNE
GIMNAZJUM”odpowiedzialność
prawna
nieletnich,
przeciwdziałanie cyberprzemocy, uzależnienia.
Policjanci Posterunku Policji w Kargowej odbyli wiele spotkań z
Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz z uczestnikami Dziennego Dom Senior+
Podczas spotkań omówiono tematy :

kradzież metodą „na wnuczka”;

sprzedaż sugerowana drogich artykułów podczas domowych pokazów;

procedura „Niebieska Karta”;

kradzież rzeczy na terenach ogrodów działkowych.
Dzielnicowi PP Kargowa w trakcie obchodu rejonu służbowego odbyli wiele spotkania
z sołtysami i mieszkańcami podczas których przekazywali uwagi dotyczące zabezpieczenia
własnego dobytku oraz przyjmowali uwagi i spostrzeżenia mieszkańców, celem
wyeliminowania powstających zagrożeń i konfliktów sąsiedzkich
XIV.

EDUKACJA

W gminie funkcjonuje 1 szkoła podstawowa w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Gmina Kargowa otrzymała w 2018 roku subwencję oświatową w wysokości 4 699 028,00 zł,
koszt realizacji zadań szkoły Podstawowej w Kargowej wyniósł 5 604 926,00 zł. Wkład
własny gminy to kwota około 906 000,00 zł. W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki z budżetu
gminy wynosiły około 1.700,00 zł.
We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 490 uczniów w 25 oddziałach oraz
51 dzieci w 2 oddziałach „0”. Do jednej klasy uczęszczało w 2018 r. średnio 19,6 osób.
Zatrudnionych było 63,34 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2 nauczycieli
stażystów, 6 nauczycieli kontraktowych, 14,56 nauczycieli mianowanych, 40,78 nauczycieli
dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,5 uczniów.
W poprzednim roku szkołę ukończyło 62 osoby. Do kolejnej klasy nie otrzymało
promocji 8 uczniów, w tym 8 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej
przedmiotów.
Burmistrz Kargowej w 2018 r. przyznał 22 stypendia dla uczniów. Wyniosły one
łącznie 5.100 zł. Przyznano je na podstawie Uchwały Nr 0007.229.2018 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza
dla dzieci i młodzieży w ramach lokalnego programu Wspierania Edukacji i Młodzieży
zamieszkałych na terenie gminy Kargowa.
Gmina przekazała również 7.000 zł na stypendia szkolne, które otrzymało 67 uczniów
za osiągniecia sportowe, dobre zachowanie i aktywność na rzecz szkoły ufundowane
w ramach Regulaminu przyznawania stypendium Dyrektora.
Na koniec 2018 roku 196 uczniów dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych
przez gminę środków transportu publicznego.
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XV. PRZEDSZKOLA
W gminie funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Do przedszkola uczęszczało 167 dzieci, w tym 82 dziewcząt i 85 chłopców. Do przedszkoli
uczęszczały dzieci z następujących roczników:
1) rocznik 2013 – 56 dzieci, w tym 24 dziewcząt i 32 chłopców,
2) rocznik 2014 – 56 dzieci, w tym 29 dziewcząt i 27 chłopców,
3) rocznik 2015 – 54 dzieci, w tym 29 dziewcząt i 25 chłopców,
4) rocznik 2016 – 1 dziecko (chłopiec).
XVI.

KULTURA

1. GMINNY OŚRODEK KULTURY
W gminie Kargowa funkcjonuje Gminne Centrum Kultury w Kargowej, w którego skład
wchodzi Ośrodek Kultury im. W. Blanke oraz Biblioteka Publiczna im. E. Paukszty.
W roku 2018 rozpoczął swą działalność Dział Sportu i Turystyki jako dział Ośrodka
Kultury im. W. Blanke. Wraz z nowo utworzonym działem Gminne Centrum Kultury
otrzymało pod swą opiekę salę namiotową oraz salę gimnastyczną przy ul. Górnej, a także
dwa orliki tj. orlik znajdujący się przy ul. Górnej w Kargowej oraz orlik w Smolnie Wielkim.
Gminne Centrum Kultury w Kargowej w roku 2018 brało udział w projekcie Lokalny Animator
Sportu, dzięki czemu na obu orlikach po 138 godzin miesięcznie pracowali animatorzy
sportu.
Od roku 2018 instruktor GCK Pan Ludwik Błażejewski raz w tygodniu prowadzi zajęcia
malarskie w DDS+. W roku 2018 udało się również wyremontować jedno z pomieszczeń
piwnicznych, w którym odbywają się zajęcia „Piwnicy Artystycznej” tj. grupy plastycznej dla
dorosłych. Utworzona także została nowa sekcja – sekcja sportowa dla dzieci mająca swe
zajęcia w okresie jesienno – zimowym w hali sportowej, natomiast w okresie wiosenno –
letnim na orliku przy ul. Górnej.
Założony został nowy zespół wokalno – instrumentalny złożony z 3 wokalistek oraz
3 muzyków.
W 2018 r. Ośrodek Kultury im. W. Blanke w Kargowej zorganizował ponad 60 imprez
kulturalnych oraz sportowych między innymi: 20 seansów filmowych, 5 przeglądów
artystycznych ponad 20 koncertów, ok. 20 imprez sportowych, 3 konkursy, 6 spektakli
teatralnych, warsztaty, rekonstrukcję militarną, a także 3 kabarety (pełna lista imprez
w załączniku nr 2 do raportu).
Ponadto Ośrodek Kultury im. W. Blanke prowadzi współpracę z różnymi instytucjami
z terenu gminy Kargowa, a także niejednokrotnie udzielał tym instytucjom w różny sposób
pomoc. (pełna lista działań w załączniku nr 3 do raportu).
Przy Ośrodku Kultury im. W. Blanke w roku 2018 funkcjonowały następujące sekcje
artystyczne:
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1) Sekcja wokalna licząca 11 osób, która wzięła udział:
 13 kwietnia w eliminacjach powiatowych Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO
ARTE 2018 Scena Dziecięca;
 23 kwietnia w eliminacjach powiatowych Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO
ARTE 2018 Scena Młodzieżowa;
 19 maja w Finale Wojewódzkim Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE
2018 Scena Młodzieżowa.
2) Sekcja instrumentalna, na którą składają się zajęcia gry na gitarze klasycznej oraz
elektrycznej, perkusji, keyboardzie. Sekcja ta w roku 2018 liczyła 14 osób.
3) Zespół „Gdzie jest G-dur” to młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny
działający przy GCK Kargowa złożony z 6 osób, 3 wokalistek oraz 3 muzyków;
którzy brali udział:
 23 kwietnia w eliminacjach powiatowych Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO
ARTE 2018 Scena Młodzieżowa, gdzie otrzymali wyróżnienie.
4) Zespół „Ciężko Będzie” to dziecięcy zespół wokalno – instrumentalny działający
przy Gminnym Centrum Kultury w Kargowej założony w roku 2018 złożony z 6
osób, 3 wokalistek oraz 3 muzyków.
5) Plastyczne warsztaty artystyczne to zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, na
które w roku 2018 uczęszczało 47 osób.
6) Sekcja plastyczna dla dorosłych „Piwnica Artystyczna” złożona z 12 członków.
Członkowie sekcji w roku 2018 uczestniczyli w licznych warsztatach, wernisażach
oraz plenerach malarskich między innymi:
 2 czerwca w plenerze malarskim podczas VIII Międzynarodowego Święta
Czekolady;
 23 czerwca plenerze w „Winnicy Na Kawałku Ziemi” w Trzebiechowie;
 16-22 lipca w Międzynarodowym Plenerze w Wolsztynie;
 18-25 sierpnia w plenerze malarskim w Słońsku;
 12-14 września w Polsko-Niemieckim Plenerze w Babimoście;
 22 września w warsztatach akwarelowych w „Starym Młynie” w Kijach;
 29 września w warsztatach akwarelowych w Obrze Dolnej;
 17 listopada w warsztatach akwarelowych w Kargowej.
7) Kapela Koźlarska „Kargusie” licząca 4 osoby, oprócz koncertów podczas imprez
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury reprezentowała gminę Kargowa
na zewnątrz poprzez udział w konkurach i koncertach między innymi:
 9 stycznia w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Świebodzinie;
 11 lutego podczas Cympru w Nądni;
 1-3 maja Festiwalu Dud Polskich w Zbąszyniu;
 16 maja podczas Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej w Zbąszynku;
 9-10 czerwca podczas dorocznego Koncertu w Łowiczu;
 25 czerwca podczas Dni Babimostu;
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 16 września podczas „Smażenia Powideł” w Mniszkach koło Międzychodu;
 28-29 września podczas Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu;
 5 października w warsztatach Koźlarskich w Międzychodzie.
8) Sekcja fotograficzna „Beetles” w roku 2018 obchodziła swoje 15-lecie działalności,
z tej okazji na potrzeby działalności sekcji został zakupiony nowy aparat
fotograficzny. Do sekcji należało w 2018 r. 15 członków;
9) Sekcja teatralno – kabaretowa składała się z trzech grup tj.: dwóch grup
młodzieżowych oraz jednej grupy seniorów licząc łącznie 23 członków;
10) Zespół Carmin złożony z 4 osób oprócz koncertów podczas imprez organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury występował także w Restauracji Kaukaska oraz
Hotelu Restauracji Leśna w Karpicku;
11) Zespół Śpiewaczy Kargowiacy liczący 15 członków oprócz koncertów podczas
imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury reprezentował gminę
Kargowa na zewnątrz poprzez udział w konkurach i koncertach między innymi:
 7 kwietnia w Biesiadzie w Zbąszyniu;
 11 kwietnia w DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze;
 1 maja podczas Złotej Nuty Obrzycy w Trzebiechowie;
 12 maja podczas Biesiady bez granic w Słubicach;
 19 maja podczas Festynu w Bytnicy;
 31 maja podczas Bożego Ciała w Kargowej;
 8 czerwca podczas Konkursu Muzyki Ludowej w Kopanicy;
 30 czerwca podczas Biesiady w Bojadłach;
 14 lipca podczas Święta Indyka w Trzebiechowie;
 21 lipca podczas Biesiady Zespołów Śpiewaczych w Kolsku;
 28-29 lipca podczas Festiwal Kultury Współczesnej w Kamieniu Pomorskim,
zdobywając I miejsce;
 26 sierpnia podczas Święta Smaków w Siedlcu;
 1 września podczas dożynek gminy Trzebiechów w Podlegórzu;
 9 września podczas dożynek wojewódzkich w Babimoście;
 7 października podczas Biesiady na weselną nutę we Frankfurcie nad Odrą.
12) Sekcja taneczna podzielona jest na cztery grupy taneczne tj.: najmłodsza ABC,
Animator, Kameleon oraz najstarsza EXIT, która współpracuje z grupą The Toys
z Zielonej Góry. Oprócz występów podczas imprez organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury reprezentowali gminę Kargowa na zewnątrz poprzez udział w
konkurach oraz festiwalach tanecznych między innymi:
 21 kwietnia podczas II Polsko-Niemieckiego Festiwalu Tańca dla Dzieci
i Młodzieży w Lubsku. Spośród 1500 tancerzy grupa Kameleon zajęła II
miejsce, w kategorii HIP HOP SHOW 18+ grupa EXIT zajęła I miejsce;
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 18 maja podczas Eliminacji Powiatowych Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE
2018 grupa EXIT otrzymała nominację do etapu wojewódzkiego, natomiast
grupa Kameleon otrzymała wyróżnienie;
 8 czerwca Grupa taneczna ABC uczestniczyła w Konkursie Zespołów
Tanecznych im. Ewy Zwiernik w Zbąszynku, gdzie spośród 200 młodych
tancerzy z 9 zespołów grupa ABC otrzymała wyróżnienie za całokształt;
 15 czerwca w Zielonej Górze grupa EXIT brała udział w Finale Wojewódzkim
Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE 2018, gdzie otrzymała wyróżnienie.
 24 listopada podczas IV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Tańca
grupa ABC w kategorii wiekowej A zajęła I miejsce, natomiast w kategorii
wiekowej B grupa Kameleon zajęła II miejsce.
13)
Sekcja sportowa, to sekcja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży licząca 22 osoby,
która powstała w 2018 r. Podczas zajęć sportowych przygotowują się do rozgrywek
piłki nożnej organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej w kategorii orlik
(roczniki 2010-2008). W roku 2018 podczas licznych rozgrywek rywalizowali
z siedmioma drużynami z następujących miejscowości: Zbąszynek, Zielona Góra,
Świebodzin, Mostki oraz Kargowa (MUKS). 25 listopada członkowie sekcji sportowej
wraz z rodzicami uczestniczyli w wycieczce do Lubina na mecz ekstraklasy Zagłębie
Lubin – Legia Warszawa.
2. BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W gminie Kargowa funkcjonuje Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty
w Kargowej wraz z filią znajdującą się w Smolnie Wielkim.
Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowany jest budynek Biblioteki głównej
znajdujący się w Kargowej przy ul. Słodowej 2.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 29161 woluminów, zaś na koniec roku
30344. W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wynosiła 35,6 na dzień
1 stycznia 2018 r., natomiast na koniec roku 2018 - 35,5.
Oprócz księgozbioru tradycyjnego biblioteka posiada filmy, muzykę, oraz audiobooki.
Stan na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1658 sztuk, w tym 868 są to audiobooki. Od roku 2018
biblioteka posiada dostęp do platformy LEGIMI, gdzie czytelnik otrzymuje od nas kod i
przez miesiąc ma dostęp do tej aplikacji, dostępnych jest tam blisko 22 000 tytułów książek,
w 2018 r. posiadaliśmy 5 takich kodów, zostało pobranych 564 pozycji książkowych.
W roku 2018 wypożyczono 10813 pozycji, natomiast liczba udostępnień księgozbioru
na miejscu wyniosła 1866. Księgozbiór tradycyjny -w roku 2018 zakupiono 1142 pozycji, w
tym ze środków organizatora zakupiono 831 sztuk , a ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 311 sztuk.
Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych w roku 2018 wyniosła 1790, z czego 388
stanowiło wypożyczenie audiobooków. Zbiory specjalne zostały udostępniane 102 razy.
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W 2018 roku zakupiono 213 zbiorów specjalnych, z dotacji organizatora 213 sztuk, z dotacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 sztuki.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. w bibliotece zarejestrowanych było 819 czytelników,
natomiast na koniec 2018 r. liczba wzrosła do 854.
W roku 2018 biblioteka zatrudniała 5 osób na 4 etatach.
Łącznie w bibliotekach użytkuje się 9 komputerów z dostępem do internetu.
Biblioteka w Kargowej posiada katalog on-line.
Oprócz księgozbioru tradycyjnego i multimedialnego Biblioteka prenumeruje 24
tytuły czasopism, z których użytkownicy mogą korzystać na miejscu jak i wypożyczać je do
domu.
W roku 2018 na miejscu udostępniono 3554 pozycji użytkownikom, czytelnię
internetową odwiedziły 834 osoby, kącik malucha 919, salę do gry na PS3 - 834 osoby.
Biblioteka organizuje również imprezy kulturalne oraz spotkania promujące książki
(pełna lista działań w załączniku nr 4 do raportu).
W imprezach organizowanych w 2018 r. w bibliotece uczestniczyło 2310 osób.
Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka otrzymała 7 895,00
zł dofinansowania.
XVII. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 19 organizacji pozarządowych, w tym
1 fundacja, 14 stowarzyszeń, 4 kluby sportowe. Na koniec roku, dane te przedstawiały się
następująco: 18 organizacji pozarządowych, w tym 1 fundacja, 14 stowarzyszeń, 3 kluby
sportowe.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych,
zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:
1) Działanie w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych”,
wpłynęła 1 oferta, wybrano ofertę organizacji Kargowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku pn. „Zdrowy senior - to sprawny senior”, opiewającą na kwotę 5 000 zł –
zadanie zostało wykonane.
2) Działanie polegające na organizowaniu imprez sportowych, meczów, treningów,
ogólnodostępnych
sparingów
oraz
wspieranie
uczestnictwa
we
współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w różnych
dziedzinach sportu. Wpłynęły 4 oferty, z których wybrano oferty organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka”, Miejski Klub Sportowy „Cargovia”, MUKS
Kargowa, Uczniowski Klub Sportowy TOP – SPIN (w połowie roku zaprzestał
działalności), opiewającą na kwotę 66 000 zł – zadania zostały wykonane.
3) Prowadzenie świetlicy, jako placówki wsparcia dziennego. Wpłynęła 1 oferta
Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego, na kwotę opiewającą na 40 000 zł –
zadanie zostało wykonane.
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4) Działanie z zakresu wspierania lokalnych organizacji promujących
charakterystyczne dla gminy imprezy, w tym o charakterze przyrodniczym,
historycznym, kulturowym oraz krajoznawczym podkreślające atrakcyjność
inwestycyjną regionu. Wpłynęła 1 oferta Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku na kwotę 5 000 zł – zadanie zostało wykonane.
5) Prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej
i turystycznej. Wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Wojnowo Perspektywą
Turystyczną Ziemi Kargowskiej Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Lokalnego na
kwotę 94 532,34 zł – zadanie wykonane.
W ramach zadań publicznych, na które wsparcie nie przekracza 10 tys. zł wykonano:
1) „Biesiada rybacka”, organizacja - Wojnowo Perspektywą Turystyczną Ziemi
Kargowskiej Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Lokalnego - wsparto kwotą 4 000zł,
2) „Profilaktyka i zapobieganie raka piersi wśród kobiet na terenie Gminy Kargowa”,
Sulechowskie Stowarzyszenie „Amazonek” - wsparto kwotą 2 000 zł,
3) „Poprawiamy jakość życia seniorów poprzez aktywizację fizyczną, umysłową
i kulturalną - wsparto kwotą 2 000 zł,
4) „Ratujemy lokalne miejsca pamięci”, Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wsparto kwotą 2 300 zł.
XVIII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na koniec 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było 12,7 % powierzchni gminy.
W 2018 r. wydano 34 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły: budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej tj. sieci
gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, oświetlenia oraz budowy i rozbudowy
dróg i ścieżek rowerowych. 1 decyzja dotyczyła budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.
W poprzednim roku wydano 60 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 1 decyzja
dotycząca zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 34 decyzji dotyczących zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 14 decyzji dotyczących zabudowy usługowej, 3 decyzje
dotyczące zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, 4 decyzje dotyczące zabudowy garażowej,
2 decyzje dotyczące zabudowy usługowo-mieszkalnej oraz 2 decyzje na zalesienie.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 50 dni.
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XIX.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ PODJĘTE W 2018 r.
Kadencja 2014-2018
1.
Uchwała nr 0007.217.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania w drodze
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kargowa
2.
Uchwała nr 0007.2018.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy , po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
3.
Uchwała Rady 0007.219.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia
bonifikaty z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości
4.
Uchwała nr 0007.220.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, zbywanej na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
5.
Uchwała nr 0007.221.2018 z 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Kargowa, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne,
inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji
6.
Uchwała nr 0007.222.2018 z 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kargowa na 2018 r.
7.
Uchwała nr 0007.223.2018 z 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
8.
Uchwała nr 0007.224.2018 z 19 marca 2018 r. z w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kargowa w 2018 r.
9.
Uchwała nr 0007.225.2018. z 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na
dofinasowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Kargowa
10.
Uchwała nr 0007.226.2018 z 19 marca 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicznym w Kargowej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa
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11.
Uchwała nr 0007.227.2018. z 19 marca w sprawie planu dofinasowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2018 r.
12.
Uchwała nr 0007.228.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa
13.
Uchwała nr 0007.229.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania
Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa
14.
Uchwała nr 0007.230.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe
okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu
15.
Uchwała nr 0007.231.2018 z 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
16.
Uchwała nr 0007.232.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kargowa na 2018 r.
17.
Uchwała nr 0007.233.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżaw, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
18.
Uchwała nr 0007.234.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie planu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok.
19.
Uchwała nr 0007.235.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do wykonania
zadania w zakresie zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej na 32 na
terenie na Gminy Kargowa
20.
Uchwała nr 0007.236.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do wykonania
zadania w zakresie zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi powiatowej nr
1191F na terenie Gminy Kargowa
21.
Uchwała nr 0007.237.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu
22.
Uchwała nr 0007.238.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu
23.
Uchwała nr 0007.239.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kargowa na lata 2018-2025
24.
Uchwała nr 0007.240.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany ulicy w mieście
Kargowa
25.
Uchwała nr 0007.241.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania
połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego
26.
Uchwała nr 0007.242.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz
niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kargowa
lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów
i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
27.
Uchwała nr 0007.243.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Kargowa oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku
28.
Uchwała nr 0007.244.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
29.
Uchwała nr 0007.245.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu
okręgów wyborczych w Gminie Kargowa
30.
Uchwała nr 0007.246.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do
opiniowania kandydatów na ławników
31.
Uchwała nr 0007.247.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżaw, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
32.
Uchwała nr 0007.248.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok
33.
Uchwała nr 0007.249.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dotacji ze
środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na organizacje zadania pn. „Śmieci
segregujemy – zdrowo żyjemy”
34.
Uchwała nr 0007.250.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania
połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego
35.
Uchwała nr 0007.251.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dotacji ze
środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
36.
Uchwała nr 0007.252.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości
37.
Uchwała nr 0007.253.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowalne przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
38.
Uchwała nr 0007.254.2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpoznania
i zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
39.
Uchwała nr 0007.255.2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie absolutorium
40.
Uchwała nr 0007.256.2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinna
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na trenie
gminy Kargowa
41.
Uchwała nr 0007.257.2018 z dnia 28.05.2018 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kargowa dla terenów położonych w częściach obrębów geodezyjnych:
Smolno Wielkie, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych
wraz ze strefą oddziaływania
42.
Uchwała nr 0007.258.2018 z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2016-2022
43.
Uchwała nr 0007.259.2018 z 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu
opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności
nieruchomości
44.
Uchwała nr 0007.260.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody
45.
Uchwała nr 0007.261.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
46.
Uchwała nr 0007.262.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok
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47.
Uchwała nr 0007.263.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu
kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy
Kargowa na rok 2018
48.
Uchwała nr 0007.264.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zwrotu
nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
49.
Uchwała nr 0007.265.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu
„Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków” na terenie miasta i gminy Kargowa
50.
Uchwała nr 0007.266.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy
finansowej Powiatu Zielonogórskiemu
51.
Uchwała nr 0007.267.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok
52.
Uchwała nr 0007.268.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie Gminy Kargowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
53.
Uchwała nr 0007.269.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
54.
Uchwała nr 0007.270.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kargowa
55.
Uchwała nr 0007.271.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia od
Województwa Lubuskiego realizacji zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego w obrębie
skrzyżowania drogi krajowej nr 32 – ul. Wolsztyńska z drogą wojewódzką nr 314 – ul.
Zamieście (działka nr 862) w m. Kargowa
56.
Uchwała nr 0007.272.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu
Zielonogórskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie Gminy Kargowa
57.
Uchwała nr 0007.273.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, zbywanej na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
58.
Uchwała nr 0007.274.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r w sprawie zmiany budżetowej
Gminy Kargowa na 2018 rok
59.
Uchwała nr 0007.275.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2019 rok
60.
Uchwała nr 0007.276.2018 z dnia 24 września 2018 r w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
61.
Uchwała nr 0007.277.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia
sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Kargowa
62.
Uchwała nr 0007.278.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia
kategorii drogi gminnej
63.
Uchwała nr 0007.279.2018 z dnia 24 września 2018 r w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie wydzielania z zasobu mieszkaniowego Gminy Kargowa lokali socjalnych
64.
Uchwała nr 0007.280.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kargowa obejmującego tereny w obrębie miasta Kargowa w rejonie
ul. 27 Stycznia
65.
Uchwała nr 0007.281.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do zmiany nr 3 stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego miasta i gminy Kargowa
66.
Uchwała nr 0007.282.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 rok
67.
Uchwała nr 0007.283.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok
68.
Uchwała nr 0007.284.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2018-2027
69.
Uchwała nr 0007.285.2018 z dnia 24 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków
70.
Uchwała nr 0007.286.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Kargowa
71.
Uchwała nr 0007.287.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia
przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
72.
Uchwała nr 0007.288.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
73.
Uchwała nr 0007.289.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany zasad
przyznawania Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa
74.
Uchwała nr 0007.290.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok
75.
Uchwała nr 0007.291.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wspólnej obsługi
jednostek budżetowych gminy Kargowej
76.
Uchwała nr 0007.292.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia
bonifikaty z tytułu opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo
współwłasności nieruchomości
77.
Uchwała nr 0007.293.2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad
sprawiania pogrzebów realizowanych przez Gminę Kargowa
78.
Uchwała nr 0007.294.2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok
79.
Uchwała nr 0007.295.2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kargowa na lata 2018-2027
80.
Uchwała nr 0007.296.2018 z dnia 7 listopada 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Kadencja 2018-2023
1.
Uchwała nr 0007.1.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej
2.
Uchwała nr 0007.2.2018
z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej
3.
Uchwała nr 0007.3.2018
z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej
4.
Uchwała nr 0007.4.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r w sprawie udzielenia bonifikaty
z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości
5.
Uchwała nr 0007.5.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r w sprawie udzielenia bonifikaty od
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opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
6.
Uchwała nr 0007.6.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Kargowa do realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
7.
Uchwała nr 0007.7.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie
dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
8.
Uchwała nr 0007.8.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023
9.
Uchwała nr 0007.9.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
10.
Uchwała nr 0007.10.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Miejskiej w Kargowej
11.
Uchwała nr 0007.11.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej
12.
Uchwała nr 0007.12.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
13.
Uchwała nr 0007.13.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r . w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Kargowej
14.
Uchwała nr 0007.14.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu
wydatków, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Harmonogram imprez kulturalnych oraz sportowych

Lp.

Data

Nazwa imprezy

Działania w ramach

Liczba
uczestników

Środki
pozyskane

Koszt organizacji

Uwagi

STYCZEŃ
1.

12 stycznia

Spotkanie Noworoczne dla
mieszkańców

Koncert Trio
Taklamakan

Liczne pokazy koncerty,
występy

ok. 120

2.

14 stycznia

26. Finał WOŚP

ok. 300

3.

20 stycznia

Spektakl Teatru Paragraf -2 z
Siedlca pt. Pociąg do Hotelu

ok. 70

4.

25 stycznia

73. Rocznica Mordu Kobiet
w Starym Jaromierzu

ok. 40

5.

28 stycznia

Kolędowe Spotkanie
Zespołów Śpiewaczych

ok. 100

2743,10 zł

1492,46 zł

205,92 zł

zebrana kwota:
23 182,01 zł, 53,76 €
i 43,35 GBP oraz
inna waluta
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6.

31 stycznia

Wizyta Prezydenta RP
Andrzeja Dudy

LUTY
9 lutego

Spektakl pt. Nasza Młodzież
na Scenie

8.

10 lutego

Obchody upamiętniania 90.
Rocznicy Przeniesienia
Zwłok Powstańców do
Wielichowa

ok. 100

9.

11 lutego

Obchody 99. Rocznicy
Powstania Wielkopolskiego

ok. 200

7.

10.

12-23 lutego

Ferie Zimowe dla dzieci

11.

do 15 lutego

Zbiórka dla Schroniska w
Zielonej Górze

2 spektakle

Dzieci i młodzież
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w
Kargowej

ok. 50

Liczne zajęcia
2 spektakle
1 wycieczka

ok. 100

36

16552,27 zł
środki pozyskane z
Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych:
1030,33 zł

całkowity koszt:
1777,53 zł
wkład własny:
747,20 zł
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12.

25 lutego

Krzysztof Daukszewicz z
Pianistą w kabaretowym
programie słowno –
muzycznym.

ok. 120

7693,40 zł

MARZEC
13.

1 marca – 30
listopada

14.

8 marca

15.

8 marca

16.

15 marca

17.

21 marca

18.

23 marca

mecze piłki nożnej drużyn
osiedlowych rozgrywane w
każdy piątek

Dzień Kobiet

Kabaret w wykonaniu
Klubu Komedii z
Zielonej Góry

ok. 150

Mecz ligowy grupy
wiekowej Orlik Kargowa –
Nowogród Bobrzański
Eliminacje Gminne
Lubuskiego Festiwalu
Piosenki PRO ARTE 2018
Scena Dziecięca i
Młodzieżowa

ok. 28

ok. 20

Seanse Filmowe dla
Gimnazjum i ZSP

2 seanse filmowe

ok. 400

Kino Objazdowe Visa

6 seansów filmowych:
1 bajka dla dzieci
5 filmów

ok. 250

37

4017,51 zł
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19.

26 marca

Eliminacje Gminne
Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego PRO ARTE
2018 dla trzech grup
wiekowych

ok. 50

KWIECIEŃ
Wystawa Malarstwa
Katarzyny Kudełki

20.

11 kwietnia

21.

15 kwietnia

22.

19-20
kwietnia

23.

26 kwietnia

Podsumowanie 26. Finału
WOŚP

ok. 50

28 kwietnia

Mecz ligowy grupy
wiekowej Orlik Kargowa
Nietków

ok. 28

24.

ok. 30

Mecz ligowy grupy
wiekowej Orlik Kargowa –
Zielona Góra
XVIII Festiwal Piosenki
Dziecięcej Od Przedszkola
do Kargowej

ok. 26

ok. 150

3746,42 zł

MAJ
25.

1 maja

Piknik Rodzinny Krajowa
Wystawa Psów Rasowych 9.
Grupy FCI

26.

1 maja

Turniej Piłki nożnej Drużyn
Zakładowych o puchar
dyrektora GCK

– konkurs plastyczny
dla dzieci

ok. 300

ok. 90

38

2046,66 zł
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27.

2 maja

Dzień Flagi

5-6 maja

Finały rozgrywek
wiosennych gminnej ligi
tenisa ziemnego

ok. 18

29.

14 maja

Eliminacje Powiatowe
Lubuskiej Gali Teatralnej
PRO ARTE 2018 Scena
Dziecięca i Młodzieżowa

ok. 120

30.

23 maja

Gala Regionu Kozła

28.

31.

25 maja

Dzień Matki

32.

31 maja

Mecz ligowy grupy
wiekowej Orlik Kargowa –
Zielona Góra

5000,00 zł
-występy sekcji
artystycznych GCK
- wystawa prac sekcji
plastycznych
warsztatów
artystycznych

ok. 150

ok. 26

CZERWIEC

33.

1-3 czerwca

Wspólna Europa Wspólna
Zabawa – Polsko Niemieckie spotkanie
z kulturą i sportem

ok. 50

39

dofinansowanie
z PNWM:
6540,00 zł

całkowity koszt:
7972,99 zł
wkład własny:
1432,99 zł
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34.

2 czerwca

VIII Międzynarodowe
Święto Czekolady

35.

2 czerwca

36.

- Zwiedzanie fabryki
Nestle
- Bieg Princessy
Liczne koncerty
- wystawa czekolady

ok. 900

81258,98 zł

Rozstrzygnięcie Konkursu
plastycznego pn. „Mój
przyjaciel zwierzak”

ok. 135

860,00 zł

22 czerwca

Dzień Folkloru

ok. 100

1000,00 zł

10 czerwca

Mecz ligowy grupy
wiekowej Orlik Kargowa –
Falubaz Zielona Góra

ok. 28

38.

15 czerwca

Potyczki Sportowo
Rekreacyjne w ramach
projektu pn. Historia Sport i
Kultura łączy seniorów z
czterech Gmin Babimost
Kargowa Sulechów i
Zbąszynek

39.

23 czerwca

Komedia grana na dwóch
fortepianach

37.

2337,00 zł

ok. 80

LIPIEC
40

4616,00 zł

współorganizacja z
UTW
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40.

41.

2-13 lipca

7 lipca

Wakacjada 2018

Liczne zajęcia dla dzieci
2 seanse filmowe
2 wycieczki

ok. 150

Koncert Polsko Niemieckiej
Orkiestry i Zespołów
kameralnych z Żar

środki pozyskane z
Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych:
1894,86 zł

całkowity koszt:
3736,10 zł
wkład własny:
1841,24 zł

ok. 40

WRZESIEŃ

42.

2 września

Polsko – Niemieckie
Spotkanie z Tradycją
i Folklorem - Dożynki
Gminne w Smolnie Wielkim

43.

8 września

Falubaz dzieciom

44.

14-16
września

Festiwal Filmu i Teatru im.
Macieja Kozłowskiego.
KOZZI GANGSTA FILM

- Koncert na galę
otwarcia
- Spektakl Kłamstwo
- 8 seansów filmowych
w tym 2 bajki dla dzieci
- Operetka Teatru
muzycznego Iwia z
Katowic

ok. 300

ok. 100

ok. 80
ok. 220
ok. 80
ok. 200

41

Dofinansowanie
z EFRR:
2347,00 Euro
Dofinasowanie z
budżetu państwa:
138,06 Euro

całkowity koszt:
25370,01 zł
wkład własny:
22884,95 zł

współorganizacja

Dofinansowanie
z EFRR:
4074,70 Euro
Dofinansowanie z
budżetu państwa:
239,68 Euro

całkowity koszt:
39077,90 zł
wkład własny:
34763,52 zł
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45.

21 września

Mecz ligowy grupy
wiekowej Orlik Kargowa –
Świebodzin

ok. 25

46.

22 września

Krajowa Wystawa Psów 1, 2,
3 i 9. Grupy FCI

ok. 300

988,80 zł

współorganizacja

PAŹDZIERNIK
47.

6-7
października

Finały rozgrywek letnich
gminnej ligi tenisa
ziemnego

ok. 16

48.

6
października

Mecz ligowy grupy
wiekowej Orlik Kargowa –
Zbąszynek

ok. 28

49.

11
października

Dzień Seniora

ok. 130

50.

20
października

Mecz ligowy grupy
wiekowej Orlik Kargowa –
Zbąszynek

ok. 27

51.

28
października

Kabaret Czesuaf

ok. 80

współorganizacja z
OPS

5535,00 zł

LISTOPAD
52.

9 listopada

100. Rocznica Odzyskania
Niepodległości

- uroczystości pod
pomnikiem
- występ artystyczny

ok. 700

42

318,96 zł

współorganizacja z
ZSP
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53.

11 listopada

Wspólne odśpiewanie
Hymnu na placu
ratuszowym

ok. 40

54.

17 listopada

Warsztaty Malarskie

ok. 20

55.

21-23
listopada

Konferencji dyrektorów
domów kultury z
województwa Lubuskiego

24 listopada

IV Międzynarodowy
Dziecięcy Festiwal Tańca

56.

57.

24 – 25
listopada

Klasyka po obu stronach
Odry

współorganizacja z
RCAK Zielona Góra

ok. 250
- Koncert Zespołu
Śpiewaczego
Kargowiacy oraz
niemieckiego Chóru
„Mehr Forte” z
Schulzendorf (ok. 70
osób)
- Recital fortepianowy
pianistki Myako
Arishimy

ok. 60

ok. 200

GRUDZIEŃ
58.

6 grudnia

Mikołajki na placu
ratuszowym

ok. 500

59.

6 grudnia

Halowy turniej Mikołajkowy

ok. 48

43

Dofinansowanie z
PNWM: 1150,00 zł

całkowity koszt:
4013,93 zł
wkład własny:
2863,93 zł

Dofinansowanie
z EFRR:
2236,38 Euro
Dofinansowanie z
budżetu państwa:
131,55 Euro

24352,94 zł
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60.

61.

9 grudnia

16 grudnia

Mikołajki

- spektakl dla dzieci
- animacje dla dzieci

ok. 170

XII Spotkanie
Bożonarodzeniowe

- liczne koncerty i
występy sekcji
artystycznych GCK
- prezentacja potraw
wigilijnych sołecw

ok. 250

44

współorganizacja z
Rodzicami oddziałów
5 i 6 latków
Przedszkola
Publicznego w
Kargowej

2460,41 zł
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Działania na rzecz różnych instytucji z gminy Kargowa
lp.

Data

Nazwa imprezy/czynności

Nazwa instytucji

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

Przedszkole Publiczne w Kargowej

Sołectwo Obra Dolna

1.

25 stycznia

2.

26 lutego

projekt oraz wydruk 30 szt. zaproszeń

3.

2 marca

projekt oraz wydruk 3 szt. plakatów

Sołectwo Chwalim

5 marca

Spotkanie z mieszkańcami w
sprawie oczyszczalni

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

Gmina Kargowa

Koncert

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

„Gniazdo”

4.

Dzień Babci i Dziadka

Zakres pomocy

5.

7 kwietnia

6.

24 kwietnia

wydruk 20 szt. dyplomów

OSP Kargowa

7.

25 kwietnia

projekt oraz wydruk 144 szt. mediali dla
dzieci

OSP Kargowa
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8.

25 kwietnia

9.

maj

10.

10 maja

11.

15-16 maja

12.

21 maja

13.

28 maja

14.

1 czerwca

15.

wydruk 10 szt. plakatów

OSP Kargowa

montaż sprzętu nagłośnieniowego w
budynku szkoły

ZSP Kargowa

projekt oraz wydruk 160 szt. zaproszeń

Region Kozła

Bieg Kargowiaka

pomoc w organizacji, wypożyczenie
namiotów oraz sprzętu
nagłośnieniowego

ZSP Kargowa

Dzień Mamy i Taty

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

Przedszkole Publiczne w Kargowej

laminowanie 40 szt. dyplomów

OSP Kargowa

projekt i wydruk 4 szt. plakatów oraz
projekt i wydruk 8 szt. zaproszeń

Sołectwo Smolno Wielkie

5 czerwca

projekt oraz wydruk 25 szt. zaproszeń

KUTW

16.

wrzesień

zawieszenie obrazów w Kościele pw. Św.
Maksymiliana M. Kolbe

17.

10 września

18.

18 września

19.

19 września

Festyn Rodzinny

projekt i wydruk 4 szt. plakatów oraz
projekt i wydruk 25 szt. zaproszeń
Rajd Rowerowy KUTW

pomoc w organizacji
projekt oraz wydruk 3 szt. plakatów
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Sołectwo Wojnowo
KUTW
Sołectwo Dąbrówka
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20.

21 września

projekt oraz wydruk 10 szt. plakatów

Lubuski Klubu Turystyczny „AGROŚ” w Kargowej

21.

2 października

projekt oraz wydruk 11 szt. plakatów

ZSP Kargowa

22.

16 października Akcja bicia rekordu ZSP w RKO

uczestnictwo

ZSP Kargowa

23.

24.

5 listopada

II Rajd Rowerowy KUTW

pomoc w organizacji

KUTW

6 listopada

Spotkanie Słuchaczy
Kargowskiego uniwersytetu
Trzeciego Wieku

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

KUTW

Inauguracyjna sesja Rady
Miejskiej w Kargowej

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

Urząd Miejski w Kargowej

25.

21 listopada

26.

23 listopada

projekt oraz wydruk 6 szt. plakatów

Sołectwo Smolno Wielkie

27 listopada

Dyskoteka

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

ZSP Kargowa

Dyskoteka

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

ZSP Kargowa

27.

28.

29 listopada

29.

29 listopada

projekt oraz wydruk 5 szt. plakatów

Sołectwo Karszyn

30 listopada

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego

Młodzieżowa Rada Miejska w Kargowej

30.

Bal Karnawałowy
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wraz z obsługą
31.

32.

3 grudnia

projekt oraz wydruk 16 szt. zaproszeń

KUTW

12 grudnia

udostępnienie sali wraz z
wyposażeniem, sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego
wraz z obsługą

KUTW

Wigilia KUTW
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ZAŁĄCZNIK NR 4

Formy promocji książki, oraz inne rodzaje działalności Biblioteki w roku 2018 :
Styczeń :
11.01.2018 r. – przy współpracy z Dziennym Domem Senior + wyświetliliśmy dla seniorów
film pt. „Łowcy”,
18.01.2018 r. – odbyło się spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
18.01.2018 r. – Spotkanie Klubu Mam.
23.01.2018 r.- spotkanie z przedszkolakami,
26.01.2018 r. – otwarcie wystawy Ewy Jasek „Nad czerwonym dywanie i obok”,
29.01.2018 r. - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
31.01.2018 r. – spotkanie Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku –wykład.
Luty :
01.02.2018 r.- bal karnawałowy dla dzieci –Klub Mam,
13.02.2018 r. – spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
15.02.2018 r. - Ferie w Mediatece,
15.02.2018 r. – spotkanie Klubu Mam,
16.02.2018 r. – otwarcie wystawy Bogusława Ziemby i wieczór poezji Bogumiły Hajdasz,
21.02.2018 r. – zwiedzanie Mediateki i lekcja Biblioteczna dla Dzieci z Bojadeł,
22.02.2018 r. – ferie w Mediatece,
28.02.2018 r. – wykład prof. Poli Kuleczki dla członków KUTW.
Marzec :
05.03.2018 r. – warsztaty przedszkolne z Panem Poetą – przedszkole Kargowa,
07.03.2018 r. – spotkanie Klubu Mam,
13.03.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
22.03.2018 r. – spotkanie Klubu Mam,
23.03.2018 r. – otwarcie wystawy Izabeli Sak,
26.03.2018 r. – warsztaty wielkanocne,
30.03.2018 r. – Turniej FIFA 2018.
Kwiecień :
03.04.2018 r. – spotkanie KUTW,
11.04.2018 r. –spotkanie Klubu Mam,
17.04.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
17.04.2018 r. – spotkanie autorskie z Anną Karpińską,
27.04.2018 r. – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Maj:
08.05.2018 r. – Dzień filmowy w Mediatece,
09.05.2018 r. – spotkanie z przedszkolem Dzieje Książki
10.05.2018 r. – spotkanie z przedszkolem Dogoterapia, wręczenie nagród aktywnym
czytelnikom, spektakl teatralny Szary Domek- Zespół Szkolno-Przedszkolny,
14.05.2018 r. – spotkanie KUTW,
14.05.2018 r. – spotkanie z gimnazjum Cyberpułapka – prelekcja,
15.05.2018 r. – obchody 15 -lecia grupy fotograficznej działającej przy GCK Kargowa,
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16.05.2018 r. – spotkanie Klubu Mam,
22.05.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
25.05.2018 r. – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Czerwiec :
02.06.2018 r. – Święto Czekolady,
06.06.2018 r. – spotkanie Klubu Mam,
08.06.2018 r. – Bryczka Literacka – Leśniczówka Liny,
09.06.2018 r. – Noc Bibliotek,
12.06.2018 r. – spotkanie koła filatelistycznego,
15.06.2018 r. – spotkanie KUTW,
19.06.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
27.06.2018 r. – otwarcie wystawy Moniki Kamińskiej,
29.06.2018 r. – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Lipiec :
05.07.2018 r. – Wakacje w Mediatece,
12.07.2018 r. – Wakacje w Mediatece.
Wrzesień :
08.09.2018 r. – Narodowe Czytanie,
14.-16.09.2018 r. – Festiwal Filmowy,
18.09.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
19.09.2018 r. – otwarcie wystawy Zbigniewa Jaroszewskiego,
21.09.2018 r. – promocja książki Marka Kidonia i Joanny Brodzik,
28.09.2018 r. – podsumowanie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego oraz PolskoNiemieckiego Konkursu Literackiego.
Październik :
02.10.2018 r. – szkolenie uczestników projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej,
02.10.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
04.10.2018 r. – otwarcie wystawy Piotra Banaczyka,
12.10.2018 r. – spotkanie Czyste Powietrze,
13.10.2018 r. – konferencja współpraca z Schulzendorf,
16.10.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
18.10.2018 r. – spotkanie Klubu Mam,
21.10.2018 r. – wybory samorządowe,
26.10.2018 r. – otwarcie wystawy Wojciecha Korsaka.
Listopad :
08.11.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
09.11.2018 r. – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
13.11.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
15.11.2018 r. – spotkanie Regionu Kozła – Portrety Regionu Kozła,
20.11.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
22.11.2018 r. - szkolenie uczestników projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej,
23.11.2018 r. – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
26.11.2018 r. – Światowy Dzień Misia – spotkanie z przedszkolem,
27.11.2018 r. - spotkanie Klubu Zręczne Ręce,
27.11.2018 r. – projekcja filmu Kresy,
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30.11.2018 r. – spotkanie autorskie z Elżbietą Posyniak-Rusin.
Grudzień :
03.12.2018 r. – projekcja filmu Kresy – Dom Seniora,
06.12.2018 r. – spotkanie Klubu Mam,
07.12.2018 r. – otwarcie wystawy Arkadiusza Cypriana,
12.12.2018r. – Jubileusz 50-lecia badań archeologicznych prof. dr. hab. Michała
Kobusiewicza,
14.12.2018r. – 5 lecie Mediateki i koncert zespołów działających przy GCK,
18.12.2018r. – warsztaty bożonarodzeniowe,
19.12.2018r. – spotkanie działkowców,
20.12.2018r. – spotkanie ze Szkołą Podstawową – Niepodległość,
28.12.2018r. – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
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