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Szanowni Państwo. 
 
 

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Widuchowa”, który został opracowany na 
podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport to swoiste spojrzenie na aktualną, wewnętrzną 
i zewnętrzną sytuację Gminy. 

Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą z dziedzin 
aktywności Gminy, ale zbiorem danych statystycznych oraz innych informacji pozyskanych z zasobów 
Urzędu Gminy Widuchowa i gminnych jednostek organizacyjnych, przetworzonych na potrzeby tego 
dokumentu. 

  Dzięki temu publikacja ta zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, 
związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Widuchowa w ostatnim roku. 

Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tego dokumentu. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury raportu. 

 

 

        Anna Kusy - Kłos 

 

              Wójt Gminy Widuchowa 

 

 

Widuchowa, dnia 30 maja 2019 roku 
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1. Ogó lna charakterystyka Gminy Widuchówa  

Gmina Widuchowa jest niewielką przygraniczną gminą położoną w południowo- 
zachodniej części województwa Zachodniopomorskiego, jedną z dziewięciu gmin w powiecie 
gryfińskim. Gmina Widuchowa graniczy od północy z  gminą Gryfino, od wschodu z gminą 
Banie, od południa z gminą Chojna, natomiast od strony zachodniej przez rzekę Odrę 
z Republiką Federalną Niemiec.  

 
 
Gmina Widuchowa jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczo – leśnym. 

Powierzchnia całkowita gminy wynosi 209,5 km2. Powierzchnie leśne znajdują się głównie 
w południowej i południowo – wschodniej części gminy, grunty orne w większości położone 
są we wschodniej części gminy. Użytki rolne zajmują 9,2 tys. ha tj. 43% powierzchni 
ewidencyjnej gminy, z kolei użytki leśne zajmują obszar 6,7 tys. ha co stanowi 32 % 
powierzchni gminy. 

Pod względem ukształtowania powierzchni teren gminy jest obszarem typowo 
nizinnym  z pozostałościami pochodzenia polodowcowego w postaci pojedynczych 
wzniesień o średniej wysokości nieprzekraczającej 50 m n.p.m. Na północ od Widuchowej 
znajduje się grupa wzgórz morenowych (Sarbskie Górki), z których roztacza się piękny 
widok na rozległą pradolinę Odry. Gmina Widuchowa leży na północnym krańcu Pojezierza 
Myśliborskiego. Jest to typowa morena denna o rzeźbie niskofalistej, której krajobraz 
urozmaicają położone wśród lasów i pól płytkie polodowcowe jeziora –największe z nich 
to: Kiełbicze, Lubicz, Wilczkowo, Kłodowo i Lipienko. 
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Widuchowa, będąca największą miejscowością gminy i siedzibą władz samorządowych 

położona jest w zachodniej części gminy przy drodze krajowej Nr 31. Umożliwia to łatwość 
komunikowania się z miejscowościami na terenie gminy oraz z sąsiednimi gminami. 
Miejscowość do roku 1945 była miastem (prawa miejskie otrzymała z rąk księcia Barnima III 
w roku 1347) i ważnym ośrodkiem przemysłu i handlu płodami rolnymi. W okresie 
powojennym Widuchowa straciła na znaczeniu i obecnie ma status wsi. 

Obszar gminy podzielony jest na 14 sołectw i obejmuje 21 miejscowości. Ogólna 
gęstość zaludnienia wynosi ok. 26 os/km2. 
 

2. Dane demógraficzne  

W roku 2018 roku liczba stałych mieszkanek i mieszkańców gminy wynosiła 5494 
i zmniejszyła się w ciągu roku o 42 osoby, co stanowi spadek o 0,7 %. W okresie ostatnich 
16 lat odnotowaliśmy najwyższy wskaźnik liczebności mieszkańców  w roku 2003 (5646 
mieszkańców), a najniższy w roku 2016 (5433 mieszkańców).  
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Od roku 2013 odnotowujemy tendencję spadkową liczby stałych mieszkańców gminy, której 
powodem jest głównie migracja ludności oraz niski przyrost naturalny.  
 

 
 

Na przedstawionym wykresie odnotowano wysoką liczbę urodzeń i wysoki wskaźnik 
przyrostu naturalnego w roku 2012, po którym nastąpił znaczny spadek liczby urodzeń. 
Na koniec roku 2018 osiągnięto ujemy wskaźnik przyrostu naturalnego. 

 

 
 

Analizując dane dotyczące liczebności mieszkańców według płci odnotowujemy 
utrzymującą się od roku 2006 stałą niewielką przewagę liczby kobiet. W roku 2018 przewaga 
kobiet nad mężczyznami wynosiła 24 (na 100 mężczyzn przypadało  101 kobiet). 
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych sytuację demograficzną w roku 
2018 przedstawia poniższa tabela: 

 
 
 
 
 
 

Na podstawie przedstawionych danych zauważyć należy znaczny odsetek osób 
w wieku poprodukcyjnym, które stanowią ogromny potencjał i pomimo braku aktywności 
zawodowej mogą aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności.  

 
 

Na terenie gminy Widuchowa znajduje się 21 miejscowości. Do największych, powyżej 
400 mieszkańców, należą: Widuchowa, Krzywin, Lubicz, Ognica i Żelechowo. 
 
 

 

Przedział wiekowy Razem w tym 
kobiet 

w tym 
mężczyzn 

W wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej)  920 461 459 

W wieku produkcyjnym (16 lat – 60/65 lat) 3494 1683 1811 

W wieku poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat) 1080 615 465 
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3. Realizacja pólityk, prógramó w i strategii 

W gminie w 2018 r. obowiązywały i nadal obowiązują następujące dokumenty strategiczne: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2012-2020 
 
Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2012-2020 
  

W opracowanej w 2012 roku, przy udziale mieszkańców, Strategii Rozwoju Gminy 
Widuchowa zdefiniowana została wizja gminy, czyli pożądany przez mieszkańców obraz 
(wizerunek) gminy w perspektywie najbliższych kilku lat, która brzmi: 
 

 
 

W oparciu o przyjętą wizję gminy sformułowana została następująca misja gminy: 
 

 
 

Określony stan docelowy naszej Gminy i jej rozwój winien nastąpić w oparciu 
o ożywienie gospodarcze (przy poszanowaniu środowiska naturalnego), którego celem jest 
zapewnienie wzrostu potencjału ekonomicznego gminy oraz poszerzenie spektrum usług 
oferowanych mieszkańcom. Osiągnięcie założeń wymagać będzie inwestycji 
infrastrukturalnych wspierających rozwój przedsiębiorczości i działalności usługowej, 
w szczególności w zakresie usług publicznych, takich jak usługi zdrowotne, oświata, 
bezpieczeństwo, kultura, sport, turystyka i rekreacja. 

 
Najważniejszymi celami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Gminy są: 
1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; 
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej; 
3. Rozwój alternatywnych form gospodarki rolnej i organizacji produkcji oraz 

doskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa; 
4. Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy w celu zwiększenia dochodów 

mieszkańców; 
5. Rozwój infrastruktury społecznej. 
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Realizacja celów strategicznych powinna w znacznym stopniu przybliżyć osiągnięcie 
pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji. 

Z uwagi na szereg zmian w otoczeniu gminy, które nastąpiły od powstania Strategii 
w 2012 roku uzasadnione będzie przeprowadzenie w najbliższym czasie jej aktualizacji. 
 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Widuchowa na lata 2016-2022. 
 

Uchwała Nr XIII/136/2016 Rady   Gminy Widuchowa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widuchowa na lata 2016-2022.  
  

Zgodnie z zapisami art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
 Strategia została opracowana w celu zdiagnozowania i zaktualizowania potrzeb społecznych 
w Gminie Widuchowa. Dokument pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej 
i wskazuje najważniejsze obszary priorytetowe dla realizowania polityki społecznej w gminie, 
którymi są w szczególności:  

− przeciwdziałanie skutkom bezrobocia,  

− wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji społecznych,  

− wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży, stworzenie systemu 
wsparcia dla osób starszych,  

− tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz 
rozwijanie kapitału społecznego mieszkańców. 

Cel główny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widuchowa 
na lata 2016-2022 określony został w następujący sposób: 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwinięcie celu głównego stanowią cele strategiczne i szczegółowe zdefiniowane 
w Strategii:  
 

L.p. CEL STRATEGICZNY CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Zintegrowana polityka społeczna 1. Zintegrowana polityka społeczna; 

2. Zwiększenie wiedzy o sytuacji społeczno-
ekonomicznej. 

2. Poprawa jakości życia mieszkańców 1. Poprawa zdrowia mieszkańców; 
2. Rozwiązywanie problemu alkoholizmu i narkomanii, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 
3. Skuteczny system opieki nad rodziną i dzieckiem; 
4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców; 

Umożliwienie społeczności lokalnej osiągnięcie jak najwyższego poziomu 

oraz jakości życia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa i zapewnienie 

równego dostępu do kultury i edukacji. 
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3. Rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego 

1. Wysoki poziom kształcenia i bogata oferta 
edukacyjna; 

2. Aktywizacja osób starszych; 
3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 
4. Budowanie szerokiego partnerstwa społecznego; 

4. Integracja społeczna i zawodowa 1. Integracja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych; 

2. Integracja zawodowa osób bezrobotnych, łagodzenie 
skutków bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku 
pracy; 

3. Przeciwdziałanie bezdomności 

 
PROGRAMY WIELOLETNIE 

3. Lokalny Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 

2017-2023 
 

Uchwała Nr XXVII/291/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Widuchowa na lata 2017-2023. 
 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wielopłaszczyznowym, 
wielosektorowym, programującym przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz działania 
o charakterze miękkim z uwzględnieniem zasady koncentracji. Zawiera katalog przedsięwzięć 
podstawowych oraz przedsięwzięcia uzupełniające zaplanowane do realizacji na obszarze 
rewitalizacji. Lokalny program Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa został opracowany 
z udziałem lokalnej  społeczności. 

W celu określenia obszaru zdegradowanego, na którym występuje stan kryzysowy 
charakteryzujący się nasileniem zjawisk kryzysowych dokonano pogłębionej analizy 
problemów w sferze społecznej współwystępujących z problemami w co najmniej jednej 
z pozostałych sfer: gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno - 
funkcjonalnej. 

Występowanie stanu kryzysowego zostało potwierdzone w 7 jednostkach 
analitycznych gminy Widuchowa. Są to: Czarnówko, Dębogóra, Lubicz, Marwice, Rynica, 
Widuchowa oraz Żelechowo. Na podstawie wytycznych w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 konieczne było wyznaczenie obszaru 
rewitalizacji, na którym występują najwyższe wskaźniki degradacji i największa koncentracja 
problemów w sferze społecznej. Mając na względzie powyższe przesłanki zdecydowano się 
na wyznaczenie obszaru rewitalizacji na terenie sołectwa Widuchowa. 
 

Lokalny Program Rewitalizacji przewiduje następujące kierunki i cele działań 
rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji: 
 

KIERUNEK CELE REWITALIZACJI 

1. Zintegrowana i zaangażowana 
społeczność lokalna 
identyfikująca się z miejscem 
zamieszkania 

1.  Wysokie poczucie tożsamości lokalnej; 
2. Ograniczenie skali marginalizacji 

społecznej; 
3. Wykwalifikowane i przedsiębiorcze 

społeczeństwo. 
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2. Atrakcyjne warunki 
zamieszkania podstawą 
aktywności lokalnej.  

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego; 
2. Budynki i przestrzenie publiczne 

odpowiadające potrzebom mieszkańców. 

 
W celu realizacji działań rewitalizacyjnych w Lokalnym Programie Rewitalizacji został 

określony katalog przedsięwzięć podstawowych wskazujących m. in. podmiot realizujący 
przedsięwzięcie, partnerów, szacunkową wartość zadania i możliwe źródła finansowania 
przedsięwzięcia: 

 

L.p. 
NAZWA 

PRZDSIĘWZIĘCIA 
PODMIOT 

REALIZUJĄCY 
PARTNERZY WARTOŚĆ 

ZADANIA 
MOŻLIWE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

1 Adaptacja na cele 
społeczne zespołu 3 

zabytkowych kamienic 
szachulcowych 

Gmina 
Widuchowa 

 3 200 000 zł RPO WZP działanie 9.3 
Wspieranie rewitalizacji w sferze 

fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społeczności 
obszarów miejskich i wiejskich 

2 Działalność podmiotu 
ekonomii społecznej 

Gmina 
Widuchowa 

 600 000 zł RPO WZP działanie 7.4. 
Tworzenie miejsc pracy 

w sektorze ekonomii społecznej 
m.in. poprzez wsparcie na 
tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych, budżet gminy 

3 Widuchowskie 
Centrum Inicjatyw 

Senioralnych 

Gmina 
Widuchowa 

 285 000 zł RPO WZP działanie 8.10. 
Wsparcie osób dorosłych, 

w szczególności 
o niskich kwalifikacjach i osób 

starszych w zakresie 
doskonalenia 

umiejętności wykorzystywania 
technologii informacyjno - 

komunikacyjnych 
i porozumiewania się w językach 

obcych. Rządowy program na 
rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-

2020, budżet gminy 

4 Widuchowska strefa 
młodzieży 

Gmina 
Widuchowa 

Stowarzyszenie 
„Nadodrzańskie 

Klimaty”, 
Stowarzyszenie 

„Alterno” 
lokalni 

przedsiębiorcy 

335 000 zł RPO WZ działania: 7.6 Wsparcie 
rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie 

ogólnym. 8.2 Wsparcie szkół 
i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne oraz uczniów 
oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu podstawowym 

i ponadpodstawowym, 
budżet gminy, środki partnerów 

5 Centrum Współpracy 
Międzypokoleniowej 

Gmina 
Widuchowa 

Stowarzyszenie 
„Nadodrzańskie 

Klimaty”, 
Stowarzyszenie 

„Alterno” 

50 000 zł  PROW, budżet gminy 

6 Przebudowa ulicy 
Bulwary Rybackie wraz 
z zagospodarowaniem 

terenu nadodrzańskiego 

Gmina 
Widuchowa 

Mieszkańcy 2 500 000 zł PROW Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych, 
Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, budżet gminy 

7 Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Stowarzyszenie 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

Gmina 
Widuchowa 

120 000 zł Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego: Program wsparcia 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
budżet gminy 
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Zaplanowane przedsięwzięcia uzupełniające w obszarze rewitalizacji to: 
1. Rewaloryzacja Parku w Widuchowej; 
2. Remont zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 
3. Zagospodarowanie wzgórza za ul. Zieloną – stworzenie punktu widokowego; 
4. Remonty i termomodernizacja budynków mieszkalnych; 
5. Wybieg i tymczasowe przytulisko dla psów; 
6. Zagospodarowanie otoczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zachowanie 

i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego; 
7. Poprawa jakości i efektywności energetycznej poprzez wymianę kolektorów 

słonecznych w Szkole Podstawowej w Widuchowej oraz oświetlenia ulicznego; 
 
Dzięki uchwalonemu Lokalnemu Programowi Rewitalizacji, który jest obligatoryjnym 

załącznikiem w procesie aplikowania o bezzwrotne środki na realizację przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych możliwe będzie podjęcie 
merytorycznych prac projektowych i organizacyjnych  oraz przygotowywanie stosownych 
wniosków aplikacyjnych do instytucji finansujących ujęte w Programie przedsięwzięcia. 

 
 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Widuchowa 

 
Uchwała Nr XIV/142/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Widuchowa". 

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest gminnym dokumentem strategicznym, którego 

zasadniczym celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej i opracowanie strategii obniżenia emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
pierwotnych i wtórnych zlokalizowanych na terenie gminy. Dokument ten zawiera zestaw 
działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zmierzających do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych poprzez: podniesienie efektywności energetycznej budynków, zwiększenie 
mocy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 
w transporcie. 

 
Misja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) określona została w następujący sposób: 

 
 
 
 
 
 
 
ogo 

 
Nadrzędnym celem wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Widuchowa 

jest redukcja emisji gazów cieplarnianych we wszystkich obszarach działalności gminy 
i jej mieszkańców, w możliwie najbardziej efektywny ekonomicznie sposób.  
 

Głównym celem PGN jest Redukcja emisji CO2 na terenie gminy Widuchowa 
ze źródeł pierwotnych i wtórnych o 0,42% do roku 2020 r., w stosunku do roku 2013 r. 
 

Misją PGN Gminy Widuchowa jest stworzenie przyjaznych warunków dla 

zrównoważonego rozwoju gminy poprzez stymulowanie rozwoju 

społeczno-gospodarczego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

oraz z ideą gospodarki niskoemisyjnej. 
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Plan określa następujące cele szczegółowe i sposób ich osiągnięcia: 
1. Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 0,39%, w stosunku do roku 2013. 

− Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, 

− Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, 

− Modernizacja energetyczna budynków innych niż użyteczności publicznej, 

− Kogeneracyjne źródła energii, 

− Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy 
Widuchowa, 

− Ograniczenie emisji CO2 z transportu, 
2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

na terenie Gminy Widuchowa do roku 2020 o 0,01 % w stosunku do roku 2013. 

− Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, 

− Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, 

− Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych 
źródeł energii, 

− Zapewnienie warunków prawnych do budowy lokalnych źródeł wytwarzania 
energii. 

 
3. Zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Widuchowa w zakresie niskiej emisji. 

− Kreowanie zachowań zasobooszczędnych, 
 
 

5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Widuchowa na lata 2017 – 2020. 
 

Uchwała Nr XVIII/219/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia  w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Widuchowa na lata 2017-2022. 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 6 ust. 
1 nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Art. 6 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy nałożył 
na gminy, jako zadanie własne, obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, poprzez opracowanie i realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

 
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy 

w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.  
Program powstał na podstawie diagnozy społecznej oraz analizy zjawiska przemocy 

w rodzinie i określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój 
systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie 
dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie 
świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr 
zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz 
edukację i profilaktykę skierowaną do mieszkańców gminy Widuchowa. 
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Program określa szczegółowo kierunki działań i wskazuje zadania pomocowe 
kierowane do poszczególnych członków rodzin, w których przemoc występuje oraz 
proponuje działania zwiększające kompetencje i profesjonalizm osób udzielających pomocy, 
a także zakłada działania profilaktyczne, ochronne i doskonalące dotychczasowe działania 
jednostek i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

. 
Główne kierunki działań wymienione w Programie to: 
1. Działania profilaktyczne i edukacja społeczna w zakresie zjawiska przemocy 

w rodzinie w gminie Widuchowa; 
2. Zintensyfikowanie działań w zakresie ochrony i udzielania pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie; 
3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie; 
4. Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych 

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
 

Zakładane efekty realizacji Programu to: 
1. zwiększenia poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy 

domowej; 
2. zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie; 
3. lepsza ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie prawne i psychologiczne; 
4. zwiększenia zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy; 

5. spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie; 
6. zaprzestanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Widuchowa. 

 
 

6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Widuchowa na lata 2008 – 2032. 
 

Uchwała Nr XII/132/2016 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Widuchowa na lata 2008-2032"- Aktualizacja 

 
Gmina Widuchowa od 2008r. przystępuje do ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku. 

Program ten zakłada oczyszczanie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu oraz 
usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, nakłada on na gminy 
następujące zadania: 

 
1. Współpracę z lokalnymi mediami w celu rozpowszechnienia informacji 

dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby zawierające 
azbest. 

2. Przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest. 
3. Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu”. 
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Podstawowym celem ,,Programu” jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Widuchowa, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu 
i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. 

 
Program zakłada realizację następujących zadań: 
1. oczyszczenie obszaru gminy Widuchowa z azbestu oraz usunięcie stosowanych 

od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 
2. wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 

spowodowanych azbestem, 
3. edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobu bezpiecznego ich 
usuwania oraz unieszkodliwiania, 

4. spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko oraz 
doprowadzenie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska, 

5. stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz 
norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

6. pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – 
azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 

 
Na terenie gminy Widuchowa przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowo-

cementowych, którą wprowadzono do bazy azbestowej https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/ . 
Baza jest na bieżąco uaktualniana.  
 
Dokładne dane dla Gminy Widuchowa przedstawia tabela (ilości podano w kg): 
 

Zinwentaryzowane Unieszkodliwione 
Pozostałe do 

unieszkodliwienia 

RAZEM 
Osoby 

fizyczne 
Osoby 
prawne 

RAZEM 
Osoby 

fizyczne 
Osoby 
prawne 

RAZEM 
Osoby 

fizyczne 
Osoby 
prawne 

479 635 356 196 123 439 240 385 219 167 21 218 239 250 137 029 102 221 

 
W 2018 r. wpłynęło 14 wniosków z terenu Gminy Widuchowa w sprawie 

przystąpienia do Programu – zgłoszona ilość wyrobów azbestowych (głównie pokrycia 
dachowe) wyniosła 14 663 kg. 

Gmina Widuchowa podejmuje starania w celu pozyskania funduszy 
na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ze źródeł zewnętrznych: Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

W 2018 r. WFOŚiGW w Szczecinie nie przystąpił do programu dofinansowania zadań 

związanych z usuwaniem azbestu dla jednostek samorządu terytorialnego, skutkiem czego 

nie udało się pozyskać środków na realizację Programu. 

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/
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PROGRAMY ROCZNE 
 

7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Widuchowa na 
2018 rok 
 

Uchwała Nr XXV/365/2017 Rady   Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Widuchowa na 2018 rok  
 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych i narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z w/w ustawami prowadzenie działań 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz integracji społecznej 
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków należy do zadań własnych gminy i jest 
realizowane w oparciu o uchwalony corocznie przez Radę Gminy Widuchowa Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

Celem Programu jest minimalizowanie skutków alkoholizmu, narkomanii, 
nikotynizmu, ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania 
napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych, poprzez podnoszenie 
poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Widuchowa, oraz podejmowanie 
działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych zmierzających do ograniczenia 
spożycia napojów alkoholowych jak i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 
obyczajów w zakresie sposobu spożycia napojów alkoholowych, oraz udzielania pomocy 
ich rodzinom. Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. 

 
Program szczegółowo określa planowane zadania w zakresie profilaktyki, działalności 

edukacyjnej, informacyjnej, terapeutycznej oraz  w zakresie udzielania pomocy 
specjalistycznej i poradnictwa dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 
lub uzależnieniem od narkotyków i substancji psychoaktywnych. Program jest finansowany 
z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

 

8.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa. 
 

Uchwała Nr XXVI/278/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Widuchowa w roku 2018. 
 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia 
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ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, znajdujących się 
na terenie Gminy Widuchowa. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Program obejmuje: 
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3. odławianie bezdomnych zwierząt; 
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6. usypianie ślepych miotów; 
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 
9. Na terenie Gminy odławianie. 

 
W zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt- 

oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina Widuchowa ma zawartą 
umowę ze schroniskiem Vet-ZOO Serwis, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Widuchowa ma charakter stały- 
zadanie to na podstawie stosownej umowy z Gminą wykonywało schronisko Vet-ZOO 
Serwis ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. 

Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie 
Gminy Widuchowa lub zostały odebrane właścicielowi, miały zapewnione miejsce 
w gospodarstwach rolnych Nr PL 039235915-001 z siedzibą w Marwicach 11 oraz 
nr PL 034875296-001 z siedzibą w Żelechowie 45 . 

W 2018 roku zapewniona była całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zadanie realizowane było przez lekarza weterynarii, 
z którym Gmina Widuchowa posiadała podpisaną umowę. 

W 2018 roku Gmina Widuchowa zabezpieczyła w budżecie kwotę 30 000 złotych 
na realizację zadań wynikających z programu. 
 

9. Program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 
na rok 2018. 

 
Uchwała Nr XXIV/257/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 
Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018. 
 

Roczny program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek 
samorządu terytorialnego (zwanych dalej Organizacjami) określa kierunki działań Gminy 
Widuchowa w sferze realizacji zadań publicznych, wykonywanych we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 
działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy  
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Główne założenia programu to wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych 
w społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie 
współpracy Gminy z sektorem pozarządowym w szczególności dla podnoszenia 
efektywności podejmowanych działań. 

Współpraca Gminy z Organizacjami realizowana była poprzez wspieranie działalności 
organizacji pozarządowych przy realizacji celów publicznych oraz zlecanie Organizacjom 
zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w szczególności powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz 
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 
 

Priorytetowymi obszarami współpracy Gminy z Organizacjami są:  
1. ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
3. ochrona środowiska 
4. integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

 
W roku 2018 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem 

przeznaczono kwotę w wysokości 115 000,00 zł. 
 

4. Finanse gminy 

W roku budżetowym 2018 plan i realizacja budżetu przedstawia zestawienie: 
 

 Budżet na początku 2018 r. Zmiany w trakcie roku Budżet na koniec 2018 r. 

Dochody 21 399 454,00 zł 1 671 009,17 23 070 463,17 zł 

Wydatki 23 199 454,00 zł -859 354,83 22 341 099,17 zł 

Deficyt/Nadwyżka -1 800 000,00 zł   729 364,00 zł 

 

  
 

 W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości 1 800 000 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 
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1 440 000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 
1 671 009,17 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 859 354,83 zł. 

 
Rok budżetowy 2018 zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 

729 365,00 zł. Do wzrostu dochodów w stosunku do planu przyczynił się m.in. większy 
wpływ środków z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych tj. kwota 559 580,78 zł.  

Ogółem dochody zrealizowane w 2018 r. wyniosły 23 019 214,70 zł co stanowi 
99,79% kwoty planowanej. 

Plan wydatków zmniejszony został z powodu niewykonania w 2018 roku inwestycji 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020” 
i nieponiesienia z tego tytułu planowanych wydatków. Wydatki budżetowe zrealizowane w 
2018  roku wyniosły łącznie 20 582 171,28 zł.(92,13 %). 

DOCHODY GMINY WIDUCHOWA W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ 

 
Dochody Gminy Widuchowa pochodziły z trzech źródeł. Prawie 1/3 dochodów 

stanowią subwencje  z budżetu państwa obejmujące część ogólną i oświatową (32%). 
Duży odsetek dochodów budżetu gminy stanowią dotacje otrzymywane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków 
europejskich (33%). 

Znaczną część dochodów stanowiły dochody własne, na które składają się dochody 
podatkowe, wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku gminy oraz inne pochodzące 
z różnych opłat, odszkodowań itp. (35%). 
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Szczegółowe dane zestawiono w poniższej tabeli:  
 

Dotacje Subwencje Dochody własne 
7 552 884,74 zł 7 478 645,00 zł 7 992 035,96 zł 

 

 
 

Na dochody własne gminy składają się: 

▪   udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek PIT), 

▪   udziały z tytułu podatku dochodowego od prawnych (podatek CIT), 

▪   podatki i opłaty lokalne, tj: 
  podatek od nieruchomości, 
  podatek rolny, 

    podatek leśny, 
  podatek od środków transportowych, 
  podatek od czynności cywilnoprawnych, 

▪   odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, 

▪   dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT, 

▪   wpływy z opłat: 
  z opłaty skarbowej, 
  z  opłaty eksploatacyjnej, 
  z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
  z opłat za zajęcie pasa drogowego, 

▪  wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia gminy,  

▪  wpływy z tytułu usług opiekuńczych, 

▪ pozostałe dochody gminy tj. kary umowne, odsetki od lokat terminowych,  odsetki od 
nieterminowych wpłat, odszkodowania za uszkodzone mienia. 
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Strukturę dochodów własnych gminy przedstawiono na poniższym zestawieniu: 
 

DOCHODY WŁASNE 

Dochody podatkowe                      6 091 939,80 zł   

Wpływy z gospodarki nieruchomościami                          462 273,92 zł  

Pozostałe dochody                      1 437 822,24 zł  
 

 

WYDATKI GMINY WIDUCHOWA W 2018 ROKU 
 
Wydatki budżetu  gminy Widuchowa to wydatki bieżące i majątkowe.  
Do wydatków bieżących zalicza się kwoty wydatków jednostek budżetowych  (w tym 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację ich statutowych zadań), 
dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy 
finansowane z udziałem  środków publicznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielanych przez jst. w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego. 

 
 Do wydatków majątkowych zalicza się kwoty przeznaczone na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków publicznych w części 
związanej z realizacja zadań jst, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego. 
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Realizacja planu wydatków w 2018 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu: 
 

WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU 

  Wykonanie % wykonania 

Wydatki bieżące 19 938 076,56 zł 96,06% 

Wydatki majątkowe 644 094,72 zł 47,16% 

Wydatki ogółem 20 582 171,28 zł 92,13% 
 

Zestawienie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej: 
 

WYKONANIE BUDŻETU W 2018 ROKU 

Dział Klasyfikacja Plan Wydatki % wykonania 
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 303 080,56 658 322,39 50,52% 

600 Transport i łączność 287 715,31 174 274,04 60,57% 

630 Turystyka 12 200,00 6 399,76 52,46% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 36 400,00 19 791,34 54,37% 

710 Działalność usługowa 46 200,00 40 192,47 87,00% 

750 Administracja publiczna 2 901 542,29 2 671 745,64 92,08% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

62 164,00 54 136,64 87,09% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

260 157,00 248 469,58 95,51% 

757 Obsługa długu publicznego 325 000,00 278 560,04 85,71% 

758 Różne rozliczenia 137 722,00 3 627,72 2,63% 

801 Oświata i wychowanie 6 942 234,00 6 884 292,29 99,17% 

851 Ochrona zdrowia 101 588,00 74 787,42 73,62% 

852 Pomoc społeczna 1 983 012,71 1 896 493,65 95,64% 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

1 968,00 1 968,00 100,00% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 266,00 122 162,00 56,49% 

855 Rodzina 6 008 641,00 5 838 977,88 97,18% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

824 870,30 776 839,12 94,18% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

639 763,28 612 287,88 95,71% 

926 Kultura fizyczna 249 574,72 218 843,42 87,69% 

  22 340 099,17 20 582 171,28 92,13% 
 

Z zestawienia wynika, iż największe kwoty wydatków budżetu Gminy Widuchowa 
w 2018 obejmowały działy:  

• 801 Oświata i wychowanie – 6,8  mln zł, co stanowi ponad 33% wydatków, 

• 852 Pomoc społeczna – 1,9 mln zł, co stanowi 9% wydatków, 

• 855 Rodzina – 5,8mln zł, co stanowi 28% wydatków, 

• 750 Administracja publiczna – 2,7 mln zł, co stanowi 13% wydatków. 
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REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU 
 

 Przychody budżetu na koniec 2018 roku osiągnęły poziom 1 636 690 zł.  Rozchody 
wykonano zgodnie z planem- wydatkowano kwotę 800 000,00 zł na wykup obligacji 
wyemitowanych w latach ubiegłych. 

NADWYŻKA BUDŻETOWA I DŁUG NA KONIEC 2018 ROKU 
 

 
Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2 437 043,42 zł. 

Zadłużenie Gminy Widuchowa na koniec 2018 roku wynosiło: 

• z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – 8 631 000,00 zł, 

• z tytułu umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach (modernizacja 
oświetlenia-ulicznego - zamiana opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy 
LED) – 451 897,27 zł. 

Łączne zobowiązania budżetu gminy na koniec 2018 roku wyniosły 9 083 060,62 zł.  

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU 
 

 Jednostki pomocnicze gminy dysponowały w roku budżetowym funduszem sołeckim, 
którego planowana wysokość wynosiła 277 884,07 zł. Wykonanie wydatków z funduszu 
sołeckiego na koniec 2018 r wyniosło 263 231,13, co stanowi 94,73% kwoty planowanych 
wydatków. 
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Szczegółowe dane przedstawia tabela: 
 

 
 
 

5. Wielóletnia prógnóza finansówa 

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania 
finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzona została ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 226-232). Po raz pierwszy WPF została 
opracowana w 2011 roku. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie 
WFP i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego, jak: 

 

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 

• dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

• wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu 
sfinansowania deficytu, 

• przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz 
planowanego do zaciągnięcia. 

 
Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym zaś 
upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań.  

Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową WFP stanowiły objaśnienia 
przyjętych wartości. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2018 r. 
 

Plan Wykonanie % wykonania 

Bolkowice 12 041,00 zł 10 499,52 zł 87,20% 

Czarnówko 12 115,78 zł 11 586,15 zł 95,63% 

Dębogóra 21 156,29 zł 21 084,41 zł 99,66% 

Kłodowo 12 634,49 zł 12 023,43 zł 95,16% 

Krzywin 31 715,91 zł 31 457,15 zł 99,18% 

Lubicz 28 010,78 zł 26 259,21 zł 93,75% 

Marwice 14 931,67 zł 14 895,10 zł 99,76% 

Ognica 23 453,47 zł 23 323,97 zł 99,45% 

Pacholęta 11 856,42 zł 11 832,99 zł 99,80% 

Polesiny 9 040,52 zł 200,00 zł 2,21% 

Rynica 15 228,08 zł 15 224,89 zł 99,98% 

Widuchowa 37 051,30 zł 36 480,13 zł 98,46% 

Żarczyn 23 527,58 zł 23 333,40 zł 99,17% 

Żelechowo 25 120,78 zł 25 030,78 zł 99,64% 
    

Ogółem 277 884,07 zł 263 231,13 zł 94,73% 
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kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz 
planuje się zaciągnąć zobowiązania. 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej w 2018 roku przewidziano 
następujące zadania wieloletnie:  
 

 

 

 

 

 
 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 
2018 

Wykonanie 
2018 

Od Do 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków z udziałem 

środków PROW 2014-2020  - 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2015 2019 683 544,00 0,00 0,00 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 
2018 

Wykonanie 
2018 

Od Do 

Przebudowa ulicy Bulwary 
Rybackie 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2016 2019 
2 258 

640,00 
5 289,00 5 289,00 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 
2018 

Wykonanie 
2018 

Od Do 

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Widuchowej  - 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2017 2019 
4 200 

000,00 
0,00 0,00 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 
2018 

Wykonanie 
2018 

Od Do 

Utrzymanie oraz poprawa jakości 
i efektywności energetycznej 

oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Widuchowa - 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2015 2022 330 420,00 36 600,00 36 545,28 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 
2018 

Wykonanie 
2018 

Od Do 

Renowacja zabytkowych 
kamienic w Widuchowej - etap I 

dokumentacja 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2016 2019 87 295,00 0,00 0,00 
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Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 
2018 

Wykonanie 
2018 

Od Do 

Dożywianie dzieci w okresie 
IX.2017-VI.2018 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Widuchowej  

2017 2018 140 000,00 80 000,00 72 149,00 

Dożywianie dzieci w okresie 
IX.2018-VI.2019 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Widuchowej 

2018 2019 170 000,00 70 000,00 53 586,00 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 2018 
Wykonanie 

2018 
Od Do 

Utrzymanie oraz poprawa 
jakości i efektywności 

energetycznej oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy 

Widuchowa  

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2015 2022 818 780,00 120 400,00 80 963,55 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 
2018 

Wykonanie 
2018 

Od Do 

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Widuchowej  -

sporządzenie dokumentacji 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2016 2018 150 000,00 60 000,00 59 040,00 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 
2018 

Wykonanie 
2018 

Od Do 

Renowacja zabytkowych 
kamienic w Widuchowej - etap I 

dokumentacja 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2016 2019 87 295,00 0,00 0,00 
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6. Jednóstki órganizacyjne gminy 

W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 
1. Jednostki budżetowe: 

− Urząd   Gminy Widuchowa. 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej. 

− Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Widuchowej 

− Szkoła Podstawowa w Krzywinie, 

− Gminne Przedszkole w Widuchowej, 
2. Zakłady budżetowe: 

− Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 
3. Instytucje kultury: 

− Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej, 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK 
 

Urząd Gminy Widuchowa 

Plan Wydatki % wykonania 

2 488 176,49 zł 2 286 782,89 zł 91,91% 

 
Najważniejsze wydatki Urzędu Gminy to: wynagrodzenia osobowe pracowników 

w wysokości 1 316 252,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 

w wysokości 273 817,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 110 607,11 zł, 

zakup usług na kwotę 262 838,30 zł i zakup energii na kwotę 14 720,91 zł. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. wynosił: 23 pracowników. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej 

Plan Wydatki % wykonania 

471 084,00 zł 466 476,68 zł 99,02% 

 
Najważniejsze wydatki GOPS w Widuchowej to: wynagrodzenia osobowe 

pracowników - 313456,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 62 510,28 

zł, zakup materiałów i wyposażenia - 10149,72 zł, zakup usług - 44 661,54 zł. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. wynosił 10 pracowników stałych i 11 zatrudnionych 

na umowę zlecenie. 
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Szkoła Podstawowa w Widuchowej (z klasami gimnazjalnymi) 

Plan Wydatki % wykonania 

3964406,40 zł 3959264,94 zł 99,02 % 

 

Przychody jednostki stanowią środki otrzymane z budżetu gminy na wydatki w kwocie 

3964406,40 złotych. Szkoła uzyskała przychody z najmu pomieszczeń w kwocie 569,82 zł, 

oraz inne dochody w wysokości 2460,15 złotych pochodzące z opłat za wydanie duplikatów 

legitymacji szkolnych oraz świadectw, opłat za media i kapitalizacji odsetek. 

Największą pozycję wydatków stanowią płace oraz pochodne od płac w kwocie 

3 151 524,40 zł, z czego na Szkołę Podstawową przypada 1140660,57 zł, na Publiczne 

Gimnazjum przypada 1 320 591,02 zł, na Oddział  Przedszkolny 118 734,82 zł,  oraz kwota 

424 428,01 zł przeznaczona na specjalną organizację nauki i metod pracy. 

W 2018 r dokonano odpisu  na ZFŚS  w kwocie 147 110,00 złotych. W ramach 

tej kwoty zorganizowano wycieczkę, wypłacono pożyczki mieszkaniowe, wypłacono 

świadczenie urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą oraz pomoc materialną  i rzeczową 

dla pracowników, emerytów i rencistów. 

Pozostałe wydatki to kwota 807 740,54 zł na bieżące utrzymanie budynku, 

konserwację sprzętu  komputerowego, monitoringu, wywóz nieczystości stałych, zakup 

wyposażenia, materiałów biurowych, energię elektryczną, naprawy instalacji CO, prowizje 

bankowe oraz stypendia i dopłaty do zakupu podręczników szkolnych.  

Najważniejsze usługi, zakupy i wydatki inwestycyjne to: 
 

1. Zakup oleju opałowego i energii elektrycznej  - 128 473,68 zł, 

2. Sprzątanie pomieszczeń     - 147 234,45 zł, 

3. Zakup pomocy dydaktycznych     -   58 628,00 zł, 

w tym tablice interaktywne z dotacji rządowej   

4. Zakup szafek szkolnych     -   16 164,81 zł, 

5. Zakupy sprzętu komputerowego i wyposażenia  -   39 914,50 zł, 

6. Zakup podręczników (dotacja rządowa)  -   35 553,28 zł, 

7. Remont schodów przed wejściem do budynku -   40 000,00 zł, 

8. Wymiana oświetlenia hali sportowej ( oprawy LED) -   41 820,00 zł, 

9. Zakup sprzętu nagłaśniającego    -   10 719, 00 zł. 



str. 30 
Raport o stanie Gminy Widuchowa za rok 2018 

 

    

Nowe szafki dla uczniów 

  

Wyremontowane schody przed wejściem do budynku szkoły 

  

Nowe tablice interaktywne 
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Szkoła Podstawowa w Krzywinie 

Plan Wydatki % wykonania 

1 430 769,00 zł 1 403 030,98 zł 98,06 % 

 Najważniejsze wydatki jednostki w roku budżetowym 2018: 
 

1. Wydatki osobowe: 

− Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  -  1 225 136,00 zł, 

− Wydatki na ZFŚS                                -     67 019,691 zł  
2. Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia 

− Sprzęt komputerowy     -        3 900,00 zł, 

− Sprzęt dla konserwatora   -        3 488,00 zł , 
3. Wydatki) remontowe: 

− naprawa rynien i drzwi   -        1 103,00 zł, 

− naprawa sprzętu biurowego   -           950,79 zł, 
 

4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów: 

− ogrzewanie( zakup węgla)         -       24 684,70 zł. 

− sprzątanie obiektów                   -       68 710,47 zł, 

− zakup energii i  mediów                             -       10 819,85 zł. 
 

Gminne Przedszkole w Widuchowej 

Plan Wydatki % wykonania 

852056,00 zł 851871,94 zł 99,97 % 

 

Przychody jednostki stanowią środki otrzymane z budżetu gminy na wydatki w kwocie 
852056,00 złotych. 

Po  stronie wydatków na płace i pochodne od płac i umowy zlecenia wydano kwotę 
659 358,10 złotych. Dokonano odpisu na ZFŚS  w wysokości 34 930,00 zł, którą 
wydatkowano na świadczenie urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą dla pracowników, 
emerytów i rencistów, pomoc finansową i materialną.  

Pozostałe wydatki w wysokości 157 583,84 złotych zrealizowano na bieżące 
utrzymanie budynku, zakup artykułów żywnościowych, zakup opału, remonty bieżące, 
opłaty za media i energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, aktualizację programów 
komputerowych, zakup domku narzędziowego. 
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Nowe meble i domek narzędziowy 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej jest samorządową instytucją kultury. 

Biblioteka działa na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym i statutu biblioteki. Biblioteką 

kieruje Dyrektor. Siedzibą biblioteki jest budynek przy ul. Barnima III Nr 1 w Widuchowej. 

Biblioteka prowadzi filię z siedzibą w Krzywinie przy ul. Królewieckiej 42. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. wynosił 3 1/8 etatu (etaty: dyrektora, bibliotekarza 

i głównego księgowego). 

Budżet biblioteki – przychody i główne wydatki, w 2018 r. 
 

Źródła przychodów Kwota (zl) 

Dotacja przedmiotowa      195.000,00  

Wpłaty za nieterminowy zwrot książek          1.457,60 

Usługi reprograficzne            154,10 

Kapitalizacja odsetek                1,57 

Sprzedaż makulatury             325,00 

 

Dotacja z Biblioteki Narodowej          5.130,00 

Ogółem   208.286,64 zł 

 

 

Głowne wydatki wg klasyfikacji budżetowej Kwota (zł) 

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń       950,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 124.201,32 

Składki na ubezpieczenie społeczne   21.262,43 

Składki na Fundusz Pracy     2.560,55 

Wynagrodzenia bezosobowe    4.600,00 
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Zakup materiałów i wyposażenia    9.911,89 

Zakup pomocy naukowych, dydaktyk. książek          17.433,60 

Zakup energii, wody    3.029,97 

Zakup usług remontowych    2.580,00 

Zakup usług pozostałych    8.341,82 

Zakup usług telekomunikacyjnych    2.386,75 

Delegacje krajowe, służbowe      546,40 

Różne opłaty i składki       401,43 

Świadczenie urlopowe   2.519,53 

Razem      200.725,69 
 

Gmina Widuchowa posiada jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki 
Komunalnej z siedzibą w Widuchowej przy ul. Żeromskiego 9.  

Finanse ZGK w roku budżetowym 2018  przedstawia poniższa tabela. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 
 

Wyszczególnienie 

Przychody Koszty 

ogółem 

w tym: 

ogółem 
dotacje 

z budżetu 
z tego: 

na wydatki 
bieżące 

na 
inwestycje 

1. 
Plan 3251915,00 151700,00 101 700,00 50 000,00 3151300,00 

2. 
Wykonanie 2165774,14 151700,00 101 700,00 50 000,00 2304383,20 

 

Zakład zatrudnia 18 pracowników, w tym 4 pracowników administracji oraz 12 
pracowników fizycznych. Wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
zamknęły się w roku 2018 kwotą 756957,22 zł. 

Koszty Zakładu w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności przedstawia 
zestawienie: 

 

Wyszczególnienie Koszty (zł) 
Administracja budynków komunalnych    50819,29 

Wodociągi   605661,55 

Pozostała działalność    90016,27 

Wywóz nieczystości płynnych   252109,73 

Obsługa cmentarzy komunalnych     49247,22 

Oczyszczalnia ścieków   279637,41 
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7. Działalnós c  inwestycyjna 

Układ drogowy w Gminie Widuchowa ma łączną długość ponad 192 km, z czego 
na poszczególne kategorie dróg przypadają następujące długości: 
- drogi krajowe – 18,56 km, 
- drogi wojewódzkie – 19,76 km, 
- drogi powiatowe – 40,05 km, 
- drogi gminne – 114,035 km 
Drogi gminne stanowią 59,4 % wszystkich dróg. 
 Wydatki budżetu Gminy Widuchowa mogą być realizowane wyłącznie w odniesieniu 
do dróg gminnych, których stan techniczny i przejezdność zależy od konstrukcji drogi, 
warunków atmosferycznych, natężenia ruchu. Corocznie nawierzchnie dróg gminnych 
są remontowane w ramach limitu uchwalonych w budżecie gminy środków. Inwestycje 
polegające na modernizacji i przebudowie dróg, z racji znacznych kosztów, mogą być 
realizowane jako inwestycje współfinansowane w ramach programów pomocowych przy 
udziale środków zewnętrznych i wkładu własnego gminy (PROW, FOGR). 
 
 

INWESTYCJE REALIZOWANE Z BUDŻETU GMINY (W TYM DOFINANSOWANE) 
 

Inwestycje drogowe i remonty dróg zrealizowane lub rozpoczęte w 2018 roku to: 
1. Przebudowa drogi gminnej w Marwicach – koszt  464 499,08 zł, 
2. Przebudowa drogi gminnej w Żarczynie – koszt 13 530 zł  
3. Naprawy i  modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych (w tym naprawy kanalizacji 

deszczowej) w Rynicy, Lubiczu i Bolkowicach - koszt 34 239 zł, 
4. Remont wiat turystycznych na szlaku turystycznym – koszt 5 549 zł, 
5. Zimowe utrzymanie dróg – koszt 14 234,40 zł. 

  
 

 
Pozostałe inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w 2018 roku to: 
1. Budowa placów zabaw w miejscowościach Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin za 

kwotę 107 182,20 zł  - projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym w kwocie 
67 208,00 zł otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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Plac zabaw w Dębogórze 
 

  
 

Plac zabaw w Krzywinie 
 

  
 

Plac zabaw w Rynicy 
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Plac zabaw w Żarczynie 

 
2. Montaż wiaty przystankowej w Lubiczu – 4 428,00 zł, 
 

  
 
 

3.  Ocieplenie budynku przychodni w Krzywinie – koszt 28 000,00 zł, 
 

  
 

4. Remont zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Widuchowej - projekt 
realizowany z Województwem Zachodniopomorskim – Wydział Edukacji i Sportu. 
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Kwota ogólna zadania 9 620,00 zł, w tym środki z budżetu  Województwa  
Zachodniopomorskiego 4 800,00 zł.  

   

WYKAZ INWESTYCJI Z FUNDUSZY SOŁECKICH W ROKU 2018 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZUCH INWESTYCJI SOŁECKICH 

BOLKOWICE   

1.  Przygotowanie dokumentacji projektowej  placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej  5 781,00 zł 

CZARNÓWKO   

1.  Remont budynku świetlicy  oraz przystanku autobusowego   4 500,00 zł 

DĘBOGÓRA   

1.  Modernizacja oświetlenia ulicznego . 9 092,50 zł 

2.  Remont w budynku świetlicy oraz pokrycia dachu na altanie na terenie placu zabaw 3 100,00 zł 

3.  Zakup kosy spalinowej wraz ze sprzętem do utrzymania porządku w Sołectwie 2 450,00 zł 

4.  Zakup ławek   1 972,00 zł 

KŁODOWO   

1.   Zagospodarowanie terenu o numerze działki 151/6  5 000,00 zł 

2.   Zakup namiotów i ławek  1 985,96 zł 

3.   Zakup laptopa   1 849,99 zł 

KRZYWIN   

1.   Modernizacja oświetlenia ulicznego 10 911,00 zł 

2.   Zakup i montaż lamp solarnych 15 741,54 zł 

LUBICZ   

1.   Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 204/11 5 000,00 zł 

2.   Zakup komputera do świetlicy 2 000,00 zł 

3.   Zakup stołów i krzeseł do świetlicy 2 991,00 zł 

4.   Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczu 4 700,00 zł 

MARWICE   

1.   Zakup kosiarki  - kosy spalinowej 2 999,00 zł 

2.   Zakup, transport i montaż garażu blaszanego  3 000,00 zł 

3.   Zakup stołów i krzeseł do świetlicy  1 300,00 zł 

4.   Remont altan na terenie placu zabaw  1 931,67 zł 

OGNICA   

1.   Zakup transport i montaż elementów placu zabaw  22 878,00 zł 

PACHOLĘTA   

1.  Zakup wyposażenia do świetlicy – zakup wyposażenia kuchni  6 570,00 zł 

RYNICA   

1.   Modernizacja  oświetlenia ulicznego 10 592,50 zł 

WIDUCHOWA   

1.   Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej - ul. Mickiewicza 15 800,00 zł 

2.   Modernizacja chodników w parku Czcibora 18 007,20 zł 

ŻARCZYN   

1.   Modernizacja oświetlenia ulicznego 10 092,50 zł 

2.   Utwardzenie terenu pod ułożenie kostki, zakup kostki brukowej 6 999,90 zł 

3.   Zakup stołów i ławek  1 630,00 zł 

ŻELECHOWO   

1.   Projekt, zakup elementów placu zabaw wraz z transportem i montażem 18 884,20 zł 
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Plac zabaw w Żelechowie 
 

  
 

Plac zabaw w Ognicy 
 

   
 

Nowe chodniki w Parku Czcibora w Widuchowej 
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8. Góspódarka kómunalna, mieszkaniówa, 
góspódarka nieruchómós ciami i óchróna 
s ródówiska 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 
Długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie Widuchowa wynosi 60 km. Liczba 

punktów poboru wody w 2018 roku (odbiorcy indywidualni i instytucjonalni) wynosiła 1225. 
Na terenie gminy funkcjonuje 7 Stacji Uzdatniania Wody w następujących miejscowościach: 
Widuchowa, Żelechowo, Krzywin, Ognica, Rynica, Bolkowice, Czarnówko. 

W roku 2018 wyprodukowano 271,8 tys. m3 wody. 
 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w dwóch skanalizowanych miejscowościach 

Widuchowa i Krzywin wraz siecią przesyłową wynosiła 22,8 km. Do kanalizacji sanitarnej 
podłączono 368 mieszkańców/gospodarstw. W miejscowości Widuchowa funkcjonuje 
wybudowana w 1994 roku oczyszczalnia ścieków typu Bioblok WS-400 o obciążeniu 
1960 RLM. 

W roku 2018 do oczyszczalni odprowadzono łącznie 66,5 tys.  m3 ścieków, w tym 
poprzez sieć kanalizacyjną 46,3 tys. m3 . Ilość ścieków dowożonych na koniec roku osiągnęła 
poziom 20,2 tys. m3. 

 
W 2018 r. wykonano dokumentację projektową na modernizację oczyszczalni ścieków 

w Widuchowej. Planowany koszt inwestycji zamknie się kwotą 6,25 mln złotych przy 
dofinansowaniu wysokości  2603 656,41 zł.. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 
2019 r. 

ADMINISTRACJA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY  

 
Na stanie majątku Gminy Widuchowa w roku 2018 znajdowały się 43 lokale o łącznej 

powierzchni 2443 m2 stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, którym administruje Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 
 

Rodzaj Ilość Powierzchnia m2 
lokale socjalne 5 356 

lokale komunalne 33 1737 

lokale użytkowe  5 350 

 
W roku 2018 nie odnotowano sprzedaży lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 
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 SPRZEDAŻ  MENIA KOMUNALNEGO W 2018 ROKU 
 

EWIDENCJA SPRZEDAŻY ZASOBÓW MIENIA 

KOMUNALNEGO W 2018 ROKU  
Lp.  Oznaczenie 

nieruchomości /lokalu  

Forma zbycia  Data 

transakcji  

Cena sprzedaży/ 

forma wpłaty  

1.  Obręb Ognica 

dz. 705/5 o pow. 0.1015 ha  

Przetarg 

nieograniczony  

09.04.2018 r.  17 200 zł 

gotówka  

2.  Obręb Lubicz 

dz. 204/19 o pow.  

0,0212 ha  

Sprzedaż 

w drodze 

rokowań  

19.09.2018 r.  13 550 zł 

gotówka  

3.  Obręb Marwice 

dz. 109 o pow. 0,02477 ha  

Sprzedaż w 

drodze rokowań  

19.09.2018 r.  25 000 zł 

gotówka  

4.  Obręb Ognica 

dz. 524 o pow.0,6019 ha   

Przetarg 

nieograniczony  

27.09.2018 r.  43 500zł 

gotówka  

5.  Obręb Rynica 

dz. 63 w udziale 1/2 części 

o pow. 0,39 ha  

Przetarg 

nieograniczony  

27.09.2018 r.  27 500 zł 

gotówka  

6.  Lokal nr 4 w budynku nr 2 przy ul. 

Widuchowskiej w Krzywinie o pow. 

użytkowej  

101,84 m2 wraz z pomieszczeniem 

przynależnym o pow. użytkowej 

33.62m2 oraz udziałem 2359/10000 

części w częściach wspólnych 

budynków i działce gruntu 

nr 922 o pow. 0,36 ha położonej 

w obr. Krzywin  

Przetarg 

ograniczony  

29.01.2018 r.  98 000 zł 

gotówka  

7.  Lokal nr 3 w budynku nr 2 

w Widuchowa- Stacja  

o pow. 37,10 m2 wraz 

z pomieszczeniem przynależnym 

oraz udziałem 161/1000 części 

w częściach wspólnych budynków 

oraz współużytkowaniu wieczystym 

w działce gruntu nr 58 obr. 

Widuchowa 3  

Przetarg 

nieograniczony  

27.09.2018 r.  20 200 zł 

gotów 

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI 
 

W roku 2018 zawarto 21 umów dzierżawy terenu oraz dokonano sprzedaży łącznie 
7 nieruchomości. Wygaszono trwały zarząd w stosunku do 1 nieruchomości. 

GOSPODARKA ODPADAMI 
 

W zakresie gospodarki odpadami tj. odbiorem odpadów komunalnych segregowanych 
(worki) i niesegregowanych (pojemniki) z terenu Gminy Widuchowa zajmuje się Związek 
Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, ul. Narciarska 57. 
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9. Planówanie i zagóspódarówanie 
przestrzenne 

 Na podstawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Widuchowa 
wykonanej na zlecenie Wójta Gminy Rada Gminy Widuchowa podjęła uchwałę 
Nr XXIX/304/2018 z dnia 26 września 2018 r w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY 

WIDUCHOWA 
 

Zgodnie z treścią uchwały, w oparciu o opracowanie „Ocena aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” stanowiący załącznik do uchwały 
stwierdza się aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 30 grudnia 2013 r., z wyjątkiem jego części zgodnie z wynikami analizy. 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 

Obecnie w granicach gminy Widuchowa obowiązuje 17 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Obejmują łącznie obszar o powierzchni ok. 3166 ha, 
co stanowi ok. 15 % całkowitej powierzchni gminy. Obowiązującymi planami objętych jest 
ok. 12% terenów wyznaczonych w Studium stref funkcjonalnych. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 
2013 r. wykaz planów miejscowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa 
przedstawia zestawienie: 

 

1. Uchwała Nr XIX/211/97 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 14 marca 1997 r. 
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy 
Widuchowa, obejmującej teren przeznaczony na cele składowo-przeładunkowe 
w Ognicy (Dz. Urz. Woj. Szcz. z 1997 r. Nr 5, poz. 38); obejmuje obszar 
o powierzchni 0,33 ha; 

2. Uchwała Nr XXX/305/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 r. 
w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy 
i miejscowości Widuchowa obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienia – obręb 
Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Szcz. z 1998 r. Nr 19, poz. 150); obejmuje obszar 
o powierzchni 165,43 ha; 

3. Uchwała Nr XIX/184/2000 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 listopada 2000 r. 
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Widuchowa – zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 – obejście miejscowości 
Ognica (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2000 r. Nr 36, poz. 478); obejmuje obszar 
o powierzchni 9,68 ha; 
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4. Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie 
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa 
z przeznaczeniem terenów pod kopalnię kruszywa naturalnego w obrębie Widuchowa 
3 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 25, poz. 366), zmieniona Uchwałą 
Nr XXVI/285/2018 z dnia 6 marca 2018 r. – zmiana dot. kierunku rekultywacji 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. poz. 1673); obejmuje obszar o powierzchni 39,14 ha;  

5. Uchwała Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 Krzywin-
Kłodowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 110, poz.1859), zmieniona Uchwałą 
Nr XXVII/239/2014 z dnia 17 marca 2014 r. – korekta błędnego numeru działki 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r. poz. 1692); obejmuje obszar o powierzchni 2,16 ha; 

6. Uchwała Nr X/91/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Widuchowa miejscowości Żarczyn w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej 
Nr 122 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 110, poz.1860); obejmuje obszar 
o powierzchni 2,26 ha; 

7. Uchwała Nr XII/107/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2003 r. 
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Widuchowa z przeznaczeniem terenów pod kopalnię kruszywa naturalnego w obrębie 
geodezyjnym Ognica (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r. Nr 6, poz.128); obejmuje obszar 
o powierzchni 81,82 ha; 

8. Uchwała Nr XXI/219/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 
dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin (Dz. Urz. Woj. 
Zach. z 2009 r. Nr 21 poz. 821); obejmuje obszar o powierzchni 4,42 ha; 

9. Uchwała XXIII/247/09 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 
miejscowości Widuchowa pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską, a rzeką Odrą, 
położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 58 poz. 
1514); obejmuje obszar o powierzchni 59,95 ha, z przeznaczeniem na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy produkcyjnej; 

10. Uchwała Nr XXXIV/353/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 
w rejonie miejscowości Żelechowo – pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych 
Kiełbicze - Żelechowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010r. Nr 130 poz. 2605); obejmuje 
obszar o powierzchni 620 ha; 

11. Uchwała Nr XII/118/2016 Rady G Rady Gminy Widuchowa gminy Widuchowa 
z dnia 16 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
„Czarnówko” w gminie Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 2503) – plan 
zastąpił Uchwałę Nr XXXIV/354/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko" w gminie 
Widuchowa; obejmuje obszar o powierzchni 37,36 ha; 

12. Uchwała Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 
w obrębie geodezyjnym Kłodowo – Jednostka „A” – na cele usług turystyki, w tym 
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zabudowy rekreacji indywidualnej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. poz. 3331), 
zmieniony Uchwałą Nr XXIX/303/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 
2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały 
Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie 
geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". obejmuje obszar o powierzchni 19,03 ha. 
 
Uchwała stwierdza  konieczność weryfikacji miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego przyjętych uchwałami: 
1.  Uchwała Nr VI/56/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie 

zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 
z przeznaczeniem terenów na cele lokalizacji farmy wiatrowej oraz urządzeń 
towarzyszących, w tym korytarzy infrastrukturalnych – Lubiczyn – Bolkowice 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 53, poz. 905); obejmuje obszar o powierzchni 
508,17 ha; 

2. Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 czerwca 2011r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 
w rejonie Żelechowo – Żarczyn, z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy 
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 84 poz. 1563); obejmuje obszar o powierzchni 
829,70 ha; 

3. Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 czerwca 2011r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 
w rejonie Lubicz - Kłodowo, z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy 
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 Nr 83 poz. 1546); obejmuje obszar o powierzchni 
782,50 ha; 
 

10. Transpórt publiczny 

Gmina Widuchowa nie jest organizatorem gminnego transportu publicznego. 
W okresie nauki szkolnej mieszkańcy mogą korzystać z komunikacji regularnej w ramach 
dowozów szkolnych opartych o utworzone linie komunikacyjne. 

Gmina Widuchowa współfinansowała funkcjonowanie utworzonej przez Powiat 
Gryfiński linii użyteczności publicznej na trasie Gryfino – Pacholęta – Marwice – Gryfino. 
W tym celu udzielono pomocy finansowej Powiatowi  Gryfińskiemu w wysokości 
47 000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową 
innym jednostkom samorządu terytorialnego. 
 

11. Edukacja 
 

W roku szkolnym 2017/2018  w Gminie Widuchowa obowiązywała sieć szkół 
ustalona w wyniku reformy systemu oświaty na podstawie  Uchwały Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  Dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
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podstawowa w Krzywinie została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową, 
a dotychczasowy Zespół Szkół w Widuchowej, w skład którego wchodziła sześcioletnia 
szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum został przekształcony z mocy prawa 
w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzącą klasy gimnazjalne. 

 
Sieć szkół ustalona na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. przedstawia 

się następująco: 
 

 
 

 
 

Wydatki gminy na oświatę w 2018 roku wynosiły ogółem 6 884 292,29 złotych 
(w tym przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach - 1 084 490,08 złotych), a subwencja 
oświatowa stanowiła kwotę 4 452 717,00 zł. 

 
Po uwzględnieniu części oświatowej subwencji z budżetu państwa w wysokości 

4,45 mln. złotych wydatki na oświatę poniesione przez budżet gminy wyniosły 
2,4 mln. złotych.  
 

Dane statystyczne dotyczące placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 
 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach i przedszkolu 
 

L.p. 
 

Szkoła 
Liczba 

uczniów / 
wychowanków 

oddziałów średnio w oddziale 
 

1 SP Krzywin 120 8 15,00 

2 SP Widuchowa 328 18 18,22 

 klasy Gimnazjum  
w SP Widuchowa 

57 2 28,50 

3 Gminne przedszkole 89 4 22,5 

 Razem 594 32 19 
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Liczba dzieci dowożonych do SP Widuchowa i Gminnego Przedszkola 

l.p. Miejscowość 
Szkoła 

Podstawowa  
Gminne 

Przedszkole 
Razem 

1. Czarnówko 9 2 11 
2. Pacholęta 11 0 11 
3. Marwice 21 0 21 

4. Dębogóra 30 3 33 
5. Lubicz 66 9 75 
6. Bolkowice 16 1 17 
7. Lubiczyn 3 1 4 

8. Widuchowa - Stacja   8 3 11 
9. Ognica 47 7 54 
10. Rynica 14 6 20 
11. Krzywin 5 4 9 
12. Kłodowo 1 0 1 

13. Żarczyn 4 1 5 
14. Żelechowo 1 3 4 
15. Wilcze 0 1 1 

 Razem 236 41 277 

 
Liczba dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego 

 w Krzywinie 

 
Lp. 

 
Miejscowość 

 
Szkoła Podstawowa 

 
Punkt Przedszkolny 

i Oddział „0” 

 
Razem 

 
 

1. Kłodowo 5 2 7 

2. Żarczyn 31 4 35 
3. Żelechowo 29 10 39 
4. Wilcze 2 1 3 
6. Polesiny 2 0 2 

 Razem 69 17 86 

 

ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

Placówka Ogółem Nauczyciele Administracja Obsługa 

Gminne Przedszkole 13 6 2 5 

Szkoła Podstawowa 
w Krzywinie 

21 17 2 2 

Szkoła Podstawowa 

w Widuchowej 
52 46 3 3 

Razem 86 69 7 10 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych 

na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

Formami pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie są stypendia szkolne, oraz zasiłki 
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szkolne. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od dochodu w rodzinie i wynosi 

100,00 zł, 120,00 lub 150,00 zł miesięcznie, natomiast zasiłek nie może przekraczać kwoty 

590,00 zł.  

Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 
Zasiłek szkolny Razem 

Szkoła podstawowa 49 1 50 

Gimnazjum 24 0 24 

Zasadnicza szkoła zawodowa 4 0 4 

Liceum ogólnokształcące 10 0 10 

Technikum 2 0 2 

Szkoła policealna 0 0 0 

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy 

0 0 0 

Razem 89 1 90 

 
 

We wrześniu 2018 roku (rok szk. 2018/2019) naukę w szkołach podstawowych 
i przedszkolu rozpoczęło 611 uczniów i wychowanków w 34 oddziałach. Placówki 
zatrudniały łącznie 71 nauczycieli i 17 pracowników niepedagogicznych. 

Podstawowe dane dotyczące roku 2018 przedstawiają zestawienia: 
 

Liczba oddziałów i uczniów w placówkach 

Placówka Liczba oddziałów Liczba uczniów 

SP Widuchowa 20 368 

SP Krzywin 10 154 

Gminne Przedszkole 4 89 

 

 Zatrudnienie w placówkach  
Placówka Liczba nauczycieli Liczba pracowników obsługi 

etaty osoby etaty osoby 

SP Widuchowa 41,58 40 5,63 6 

SP Krzywin 19,79 25 2,25 4 

Gminne Przedszkole 6,36 6 6,5 7 

 

DOWOZY SZKOLNE W ROKU 2018 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa 
realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych w roku 
2018” wyłoniono wykonawcę usługi, którym zostało KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Heyki 4, 
70-631 Szczecin, Przedsiębiorstwo Usługowe Argos Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp., ul Matejki 25/1, 66-400 Gorzów Wlkp., Autokarowe Usługi Przewozowe ,,BER-TRANS" 

Grzybowski Bernard z siedzibą w Widuchowej, ul Bulwary Rybackie 12, 74-120 Widuchowa. 
Dowozy szkolne objęły w 2018 roku 313 uczniów szkół podstawowych i przedszkola. 



str. 47 
Raport o stanie Gminy Widuchowa za rok 2018 

 

Kwota wydatkowana na dowozy szkolne w 2018 r – 342 213,84 zł. 
 
 Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek realizowała Firma 
Przewozowa Zdzisław Czekan, ul. Łużycka 130, 74-100 Gryfino. Dowozem objęto 6 dzieci 
niepełnosprawnych. Koszt dowozu – 78 560 zł. Zwrot kosztów dowozu dzieci 
niepełnosprawnych przez rodziców – 1556,73 zł. 
 

W okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 r. ogólna liczba dzieci dowożonych 
wynosiła 350, z czego 238 dowożono do Szkoły Podstawowej w Widuchowej, 
45 do Gminnego Przedszkola, a 75 do Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 
 

Dla zapewnienia opieki podczas dowozów Gmina Widuchowa zatrudniała łącznie 
6 opiekunek dowozów (5 - dowozy szkolne do gminnych placówek, i 1 – dowóz dzieci 
niepełnosprawnych).  

 

Koszt zatrudnienia opiekunek dowozów w roku 2018 przedstawia się następująco: 

• Dowozy szkolne do gminnych placówek – 70 157,75 zł, 

• Dowóz dzieci niepełnosprawnych – 16 687,27 zł 
 

12. Biblióteka 

W gminie Widuchowa w 2018 roku funkcjonowała jedna biblioteka – Gminna 
Biblioteka Publiczna w Widuchowej z filią w Krzywinie. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan księgozbioru wynosił 24 000 woluminów, 
co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wskaźnik 4,52. Liczba zarejestrowanych 
czytelników wynosi 874. 

 W ciągu roku 2018 zarejestrowano 16.637 odwiedzin w bibliotece, w tym 10 342 
w wypożyczalni. Czytelniczki i czytelnicy wypożyczyli łącznie 12.222 woluminów na 
zewnątrz i 5781 woluminów na miejscu.  

W roku sprawozdawczym 2018 zakupiono 700 nowych pozycji książkowych, a 3 413 
zdezaktualizowanych ubytkowano. 

Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego SOWA. 100 % księgozbioru wpisana jest 
do katalogu, który dostępny jest on-line na stronie biblioteki. Cały księgozbiór posiada kody 
kreskowe, co pozwala na elektroniczną rejestrację wypożyczeń. System umożliwia 
korzystanie z wypożyczalni komputerowej (dostępnej online) i pozwala zamówić, 
zarezerwować i prolongować książki. Korzystający z systemu czytelnicy mogą na bieżąco 
śledzić w katalogu nowości zakupione do wypożyczalni. 
 

13. Ochróna zdrówia 

Na terenie gminy w 2018 roku funkcjonował jeden podmiot leczniczy Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna, ul. J. Korczaka 2, 74-505 Mieszkowice 
prowadzący działalność leczniczą w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni 
Rodzinnej w Widuchowej, ul. Tatrzańska 13, 74-120 Widuchowa oraz w Przychodni 
Rodzinnej w Krzywinie, ul. Widuchowska 1, 74-121 Krzywin. 
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Harmonogram pracy placówek: 

• Przychodnia w Widuchowej jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 - 18.00. 

• Przychodnia w Krzywinie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 - 14.00. 

 Opiekę nad pacjentami sprawuje specjalista medycyny rodzinnej oraz lekarz pediatra. 
W przychodniach funkcjonują prywatne gabinety stomatologiczne wykonujące także 
świadczenia podstawowej opieki stomatologicznej w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

 
Z budżetu gminy finansowany jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do GKRPA wpłynęło łącznie 37 zgłoszeń 
przypadków nadużywania alkoholu.  

Dochody budżetu z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wyniosły w skali roku 75 038,25zł.  

 
Uzyskane w 2018 r. dochody zostały przeznaczone na: 

• realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  - kwota 74 787,42 zł, 

• realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  -  kwota 1 682,59 zł. 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. 21 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych, w ciągu roku wydano 4 jednorazowe pozwolenia.  

 
 

14. Pómóc spółeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacją 
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  

Podstawową działalność jednostki stanowi realizacja zadań własnych i zleconych 
gminie wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, w szczególności pomoc społeczna polega 
na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń i szeroko rozumianej pracy 
socjalnej. W ramach ustawy o pomocy społecznej udzielana jest pomoc w formie świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych, w tym m.in.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
celowych i okresowych, opłacanie składek na ubezpieczenie, zdrowotne i społeczne, 
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 
dożywianie dzieci, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w domu 
pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów 
powstałych w wyniku klęski żywiołowej.  

Dodatkową działalność stanowią zadania zlecone gminie, które na podstawie 
upoważnień i pełnomocnictw przewidzianych w ustawach są przekazane do realizacji 
gminnej jednostce pomocy społecznej. 
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Należy do nich realizacja zadań związanych z wypłatą: 
1)  świadczeń rodzinnych (w tym: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, 
składki na ubezpieczenie społeczne); 
2)  świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego; 
3)  stypendiów i zasiłków szkolnych; 
4)  dodatków mieszkaniowych i energetycznych; 
5)  świadczeń wychowawczych z Programu ,,Rodzina 500 plus’’; 
6)  świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"; 
7)  realizacja programu rządowego ,,Dobry Start’’. 
 

Najważniejsze rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2018 roku przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Widuchowej zestawione zostały w tabelach: 
 

POMOC SPOŁECZNA 

Rodzaj świadczenia Wydatkowana 
kwota 

Liczba 
świadczeń 

Zasiłki stałe 319 152 zł 652 

Składki na ubezpieczenia społeczne na 
rzecz osób uprawnionych 

24 720 zł 506 

Zasiłki okresowe 197 819 zł 619 

Zasiłki celowe 63 713 zł 157 rodzin 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

9 610 zł 2 

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 215 076 zł 170 osób 

Usługi opiekuńcze 154 710 zł 23 środowiska 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej 
372 503 zł 

13 osób 
150 świadczeń 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Rodzaj świadczenia Wydatkowana kwota 

Zasiłki rodzinne 506 396 zł 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 259 161 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 327 224 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 520 099 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 106 729 zł 

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 38 000 zł 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby 
pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

102 161 zł 

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne 

23 243 zł 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby 
pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

21 505 zł 
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

7 646 zł 

Świadczenie rodzicielskie 265 953 zł 

Zasiłek dla opiekuna 92 211 zł 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 228 290 zł 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych 60 115 zł 

 

INNE ŚWIADCZENIA 

Rodzaj świadczenia Wydatkowana 
kwota 

Liczba 
świadczeń 

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci  
„Rodzina 500 Plus” 

2 991 997 zł 5811 

Dodatki mieszkaniowe 37 707 zł 211 

Dodatki energetyczne 683 zł 41 

 
KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Od roku 2014 wydajemy Kartę Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z trójką 
dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi 
rodziny. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 
18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system 
zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby 
z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy, zniżek 
w opłatach paszportowych oraz darmowych wstępów do parków narodowych. 
W roku 2018 wydano 45 kart. 

 
STYPENDIA 

 

Od 2017 roku GOPS realizuje nowe zadanie - stypendium szkolne. To świadczenie 
może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie. W roku 2018 przyjęto ogółem 44 wnioski, przyznano 
40 stypendiów. Koszt ogółem 96 740zł, w tym 19 348zł to środki własne gminy.    

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

W zakresie zadań gminy wnikających z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy 
zastępczej oraz Uchwały  Nr  XVII/192/2016  Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 
2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Widuchowej podjął następujące działania: 

1. Asystent rodziny oraz pracownicy socjalni podnosili kwalifikacje uczestnicząc 
w specjalistycznych szkoleniach; 

2. Asystent rodziny udzielał pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 
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3. Asystent rodziny udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 
4. Asystent rodziny udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych ; 
5. Asystent rodziny udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

zdrowotnych dzieci i rodziców 
6. Asystent rodziny udzielał także pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu 

pracy zarobkowej. 
W roku 2018 wsparciem asystenta rodziny objętych było 13 rodzin (57 osób  w tym 

4 rodziny niepełne (10 osób) i 6 rodzin wielodzietnych (36 osób). 
 
W roku 2018 została utworzona „Placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa 

w Widuchowej” działająca w strukturze GOPS. Placówka powstała z przekształcenia 
Świetlicy wiejskiej i prowadzona jest w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę/opiekuna. 

 Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowa służy  dzieciom i młodzieży 
szukającym azylu, wsparcia,  pomocy oraz miejsca atrakcyjnego, spokojnego spędzania czasu 
wolnego. Uczestnikami placówki mogą być dzieci od 6 roku życia i młodzież na ich prośbę 
(za zgodą opiekunów), na prośbę opiekunów, na wniosek szkoły, instytucji, która stwierdza 
taką potrzebę. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje 
sąd. Pobyt dzieci i młodzieży w placówce jest nieodpłatny. 

 

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej w 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 107 927 zł. 

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

 Jednym z realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2022, który 
został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/219/2017  Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 lutego 
2017 roku jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej. 

W celu realizacji zadań określonych w gminnym programie został powołany Zespół 
Interdyscyplinarny. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie zintegrowanych działań oraz 
koordynowanie działań podmiotów o których mowa w art. 9a ust.10 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych 

W 2018 roku przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego 19 „Niebieskich Kart”, 
Zespół podjął działania interwencyjne: 

• wysłano siedem wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodziny, 

• dwanaście osób skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz konsultanta ds. uzależnień, 

• informowano o możliwości skorzystania z programów korekcyjnych i edukacyjnych 
w PCPR Gryfino,  

• skierowano dwie osoby do programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w PCPR 
Gryfino. 

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania. 
Zespół Interdyscyplinarny wypracował spójne procedury postępowania podczas 

interwencji wobec ofiar i sprawcy przemocy w rodzinie, które realizowane były na podstawie 
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Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty”.  

 
W roku 2018 zorganizowano szkolenie dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny 

oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego: „Procedury dotyczące odbierania dzieci 
rodzicom biologicznym w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie". 

Zorganizowano spotkanie autorskie Anny Marii Wesołowskiej z trzema grupami 
wiekowymi, na temat: Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły. 
Omówiono: rolę edukacji prawnej, projekt powstania kącików prawnych w szkołach, 
symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie. 

Uczestnicy zapoznali się z nowymi zagrożeniami: grooming, zbyt wczesna inicjacja 
seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy. 
Poznali zasady odpowiedzialności nieletnich, zachowania, na które należy  obowiązek 
reagować w ramach procedury Niebieskiej karty, a także nowe formy przemocy wobec 
dziecka, eurosieroctwo, zaniedbania i wykorzystywanie dziecka w konflikcie około – 
rozwodowym.  

 

 
Uczestnicy spotkania z Anną Marią Wesołowską w dniu 21 marca 2018 r. 

 
W roku 2018 na realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowano środki Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej na działania zespołu w wysokości  3 505,00 zł. 

 
 

15. Organizacje spółeczne 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Widuchowa funkcjonowały następujące 
organizacje społeczne: 
- Stowarzyszenie „Nadodrzańskie Klimaty”, 
- Klub Sportowy KS „Czarni Czarnówko”, 
- Klub Sportowy LUKS Krzywin, 
- Klub Sportowy KS „Łabędź” Widuchowa, 
- Uczniowski Klub Sportowy Pro-Team Żarczyn. 
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W związku ze zmianą przepisów prawnych i umożliwieniem uproszczonej rejestracji 
dla kół gospodyń wiejskich, w 2018 roku zarejestrowało się, jako odrębne stowarzyszenie 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ognicy. 

 

W 2018 r. na realizację zadań publicznych objętych programem współpracy 
z organizacjami pozarządowymi zaplanowana była kwota w wysokości 115.000,00 zł. 

Realizując program, udzielono dotacji na realizację zadań publicznych na zasadach 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszony został jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Gminy Widuchowa. Konkurs został ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Wójta 
Gminy Widuchowa Nr 469/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Konkurs dotyczył zadań 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. 

Wpłynęły 4 prawidłowo złożone oferty. Komisja konkursowa dokonała oceny ofert 
(wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie) i rekomendowała przyznanie dofinansowania 
we wnioskowanej wysokości. 

 

Sprawozdanie z realizacji  zadania przedstawia zestawienie: 
 

L.p. Nazwa zadania Nazwa oferenta 
Wysokość 
przyznanej 
dotacji (zł) 

Wysokość 
wykorzystania 

dotacji 

1. Sport jest dobry na wszystko, także 
w Czarnówku 

KS „Czarni 
Czarnówko” 
Czarnówko 
74-120 Widuchowa 

23 000,00 22 997,60 

2. Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 
w miejscowości Krzywin 

LUKS Krzywin 
ul. Widuchowska 13 
74-121 Krzywin 

23 000,00 23 000,00 

3. Sport drogą do lepszego 
w Widuchowej 

KS „Łabędź” Widuchowa 
ul. Tatrzańska 11a 
74-120 Widuchowa 

46 000,00 46 000,00 

4 Piłka nożna naszą pasją Uczniowski Klub 
Sportowy Pro-Team 
Żarczyn 
Żarczyn 39b 
74-121 Krzywin 

23 000,00 11 610,07 

RAZEM  115 000,00 103 607,67 

 
Bardzo istotna była również współpraca z organizacjami polegająca na wsparciu 
organizowanych przez nie przedsięwzięć takich jak: 

- turnieje sportowe, 
- rajdy rowerowe, 
- spotkania z osobami niepełnosprawnymi, 
- imprezy kulturalne służące poprawie jakości życia mieszkańców, 
- prezentacja działalności organizacji podczas imprez organizowanych przez Urząd 
Gminy, np. podczas Jarmarku Widuchowskiego, Dożynek Gminnych. 
 
Informacje o działaniach organizacji umieszczano na stronie internetowej Gminy 

Widuchowa oraz informowano o możliwościach pozyskiwania środków na działalność. 
Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do większej aktywności obywateli na rzecz 
społeczności lokalnej. 
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16. Ochróna przeciwpóz arówa 

Jednym z wielu zadań realizowanych przez samorządy gmin jest ochrona 
przeciwpożarowa ludności oraz likwidowanie zagrożeń spowodowanych klęskami 
żywiołowymi i skutkami rozwoju cywilizacji. Na terenie gminy Widuchowa zadanie to 
realizujemy przy pomocy 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych z czego 2 znajdują się 
w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym (Widuchowa, Krzywin). Wszystkie jednostki 
są zarejestrowane w KRS 3, mają własne numery REGON i NIP oraz konta bankowe. 

 

Stan osobowy jednostek zgodnie z danymi przedstawionymi przez zarządy jednostek: 

• Liczba członków zwyczajnych 135, w tym mężczyzn 106, kobiet 29; 

• Liczba członków honorowych 4, wspierających 15; 

• Liczba członków razem 154, w tym mężczyzn 121, kobiet 33; 

• Liczba członków zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych 56, w tym mężczyzn 52, kobiet 4; 

• Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2, członków 28, w tym chłopców 17, 
dziewcząt 11. 

 

Strażacy dbają o podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji. W 2018 r. druhowie 
uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

• szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników OSP 
w Pruszczu Gdańskim - 8 osób; 

• szkolenie z zakresu przyjmowania śmigłowca LPR Goleniów - 7 osób; 

• z zakresu działań przeciwpowodziowych - 6 osób; 

• szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - 3 osoby; 

• szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP - 1 osoba. 
 

W 2018 r. strażacy OSP brali udział w zawodach pożarniczych: 

• 30.06.2018 r. - OSP Krzywin i OSP Ognica startowały w  międzygminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych w Kołbaczu; 

• 16.09.2018 r. - MDP Krzywin i Widuchowa startowały w II edycji festynu 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gryfińskiego, który odbył 
się w Moryniu   

  
Drużyna OSP Krzywin na zawodach w Kołbaczu (30 czerwca 2018 r.) 
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MDP z Widuchowej na zawodach w Moryniu (16 września 2018 r) 

 
Na działalność przeciwpożarową w budżecie gminy zaplanowano kwotę 

210 039,00 zł, wydatkowano 204 827,75 zł, co stanowi 97,52%. 

NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI W 2018 ROKU 

 

L.p. Pozycja Kwota wydatku 

1. Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 23 000,25 zł 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) 
i wynagrodzenia bezosobowe 

39 149,45 zł 

3. Zakup materiałów i wyposażenia 57 500,49 zł 

4.  Zakup energii  7 604,81 zł 

5. Usługi remontowe  6 392,33 zł 

6. Usługi zdrowotne  1 000,00 zł 

7.  Różne opłaty i składki 13 902,84 zł 

8. Podatek od nieruchomości  5 916,00 zł 

 

UDZIELONE DOTACJE I ICH WYKORZYSTANIE W 2018 ROKU 

 
OSP Krzywin: 

1. W ramach otrzymanych dotacji z powiatu (4000,00) i środków będących w dyspozycji 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (3000,00) zakupiono: 

− motopompę pływającą NIAGARA 2 o wartości 5 370,00 zł  
2. W ramach otrzymanej dotacji  z KSRG zakupiono: 

− kurtynę wodną 52 z regulacją, 

− odzież (2 pary butów strażackich bojowych WZ 428, kominiarkę strażacką 
niepalną typ KS, 6 par rękawic strażackich technicznych SEIZ One4All, 
ubranie strażackie specjalne US-06/A ,  

− zestaw narzędzi z wkrętarką  
o łącznej wartości 4 806,00 zł (dofinansowanie – 3 286,00 zł, wkład własny – 1 520,00 zł). 

3. W ramach organizowanego przez ARiMR konkursu pn. "Ochotnicza Straż Pożarna 
w służbie mieszkańców wsi"  jednostka OSP otrzymała nieodpłatnie torbę medyczną. 
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OSP Widuchowa: 

1. W ramach otrzymanej dotacji z powiatu (3000,00 zł) zakupiono: 

− zestaw klinów typu A –  1 kpl., 

− podnośnik Hi-Lift First Responder Jack 48"(122cm) - 1szt., 

− narzędzie wielofunkcyjne Res-Q-Rench 5w1 - 1 szt. 
 

2. W ramach otrzymanej dotacji  z KSRG (2888,00 zł) zakupiono:  

− linkę strażacką – 1 szt.,, 

− wąż strażacki W 52/20  - 2 szt., 

− kominiarki strażackie – 6 szt., 

− sygnalizatory bezruchu – 2 szt., 

− Latarka – 1 szt. 
 

WYDATKI Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI 
 

W ramach XI naboru wniosków ogłoszonego dla województwa 
zachodniopomorskiego na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 
Programu I, Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów 
publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” istniała 
możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb 
ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów. 

 
W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt: 

1. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych LUKAS P 630 SG (OSP Krzywin); 
2. Zestaw węży hydraulicznych - 5 m (OSP Krzywin); 
3. Hydrauliczne nożyce do cięcia LUKAS S312 (OSP Krzywin;) 
4. Rozpieracz kolumnowy LUKAS R 412 z zestawem końcówek w walizce (OSP 

Widuchowa); 
5. Dwa reflektory ładowalne FIRE VULCAN LED Ex-ATEX 44751(OSP Widuchowa); 
6. Piłę ręczną do cięcia szyb SawCut z wybijakiem. (OSP Widuchowa). 

 
Łączna wartość zakupionych urządzeń to 42 987,00 zł. 
Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości  99% - 42 557,13 zł  
Wkład własny  1% - 429,87 zł 
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Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 

 

17. Sprawy administracyjne 

W 2018 roku nie wydzielono w budżecie gminy tzw. budżetu obywatelskiego. 
W 2018 roku przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 

20 dni, a zaświadczenia 1 dzień. 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE W 2018 ROKU 

1. Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów 
o powierzchni 0,2 ha; 

2. Wydano 32 decyzje o warunkach zabudowy dla terenu o łącznej powierzchni 
21,6 ha, w tym 2 dotyczące zabudowy wielorodzinnej, 21 dotyczące zabudowy 
jednorodzinnej, 2 dotyczące zabudowy usługowej i 7 dotyczących innej zabudowy; 

3. W roku 2018 nie wydano decyzji odmownych dotyczących warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu.; 

4. Wydano 28 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości; 
5. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia; 
6. Wydano 3 decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego; 
7. Wydano 4 decyzje zezwalające na wykonanie zjazdu na drogę gminną; 
8. Wydano 4 decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami. 
 

W 2018 roku wydano następujące decyzje dotyczące podatków: 
1. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości – 220 
2. Decyzja w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego (podatek 

od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) – 1784 
3. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym – 526 
4. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym – 76 
5. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transport. – 3 
6. Decyzja w sprawie umorzenia zaległości w podatkach – 22 
7. Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości  - 1 
8. Decyzja w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów – 5 
9. Decyzja  ustalająca zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych   – 151 
 

Postępowanie windykacyjne należności podatkowych w 2018: 
1. Ilość wystawionych i wysłanych upomnień za zaległości podatkowe – 563 
2. Ilość wystawionych i skierowanych do Urzędów Skarbowych tytułów 

wykonawczych - 222 
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Ilość Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Widuchowa – 124 
Ilość wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do Urzędu Gminy 
Widuchowa i na które udzielono odpowiedzi – 45 
Ilość skarg, które wpłynęły do Urzędu Gminy Widuchowa - 4 
Ilość petycji, które wpłynęły do Urzędu Gminy Widuchowa – 0 

 

18. Działalnós c  Rady   Gminy Widuchówa 

W okresie sprawozdawczym trwała VII kadencja Rady Gminy Widuchowa (2014-
2018) oraz rozpoczęła się VIII kadencja Rady Gminy (2018-2023). 

RADA GMINY WIDUCHOWA VII KADENCJI 

Rada Gminy Widuchowa VII kadencji odbyła w 2018 roku 5 sesji. Ostatnia sesja Rady 
VII kadencji odbyła się w dniu 07 listopada 2018 r. 

Praca komisji stałych: 
Komisja Rewizyjna    – 8 posiedzeń 
Komisja Finansów i Gospodarki  – 14 posiedzeń 
Komisja Samorządu i Oświaty  – 10 posiedzeń 

RADA GMINY WIDUCHOWA VII KADENCJI 

Rada Gminy Widuchowa VIII kadencji odbyła w 2018 roku 2 sesje. Pierwsza sesja 
Rady VIII kadencji odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. 

Praca komisji stałych: 
Komisja Rewizyjna    – 0 posiedzeń 
Komisja Finansów i Gospodarki  – 2 posiedzenia 
Komisja Samorządu i Oświaty  – 1 posiedzenie 

 Rada Gminy nie powołała w roku 2018 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

Informacje o posiedzeniach sesji Rady i komisji Rady podawane były do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej gminy www.widuchowa.pl oraz umieszczane na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa. 

Od pierwszej sesji Rady Gminy VIII kadencji posiedzenia plenarne transmitowane są 
on-line, a głosowania odbywają się przy pomocy urządzeń technicznych pozwalających na 
odnotowanie sposobu głosowania przez każdego radnego niezwłocznie po głosowaniu 
i podanie wyników do wiadomości publicznej. Obsługa posiedzeń realizowana jest za 
pomocą Systemu Rada wspomagającego pracę biura rady i radnych. 

System generuje materiały oraz informacje o posiedzeniach w formie elektronicznej, 
ułatwia pracę radnym, dostarcza informacje dla obywateli na temat tworzonego prawa 
lokalnego oraz umożliwia przeprowadzenie głosowania cyfrowego z użyciem tabletów. 

 

http://www.widuchowa.pl/
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System automatycznie publikuje dane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie: 

• Protokołów Sesji i Komisji, 

• Składu Rady z wyróżnieniem funkcji, ilości głosów oddanych na radnych 
i przynależności partyjnej, 

• Kalendarza posiedzeń, 

• Publikacji projektów uchwał i zatwierdzonych uchwał, 

• Wyników głosowań radnych. 

 
 

System Rada dla mieszkańców dostępny jest pod adresem 
https://rada.widuchowa.pl/ .  

Zarejestrowane nagrania posiedzeń sesji rady Gminy dostępne są na kanale Polskiej 
Telewizji Internetowej: https://widuchowa.tv-polska.eu/ .  
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