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Szanowni Państwo, 
 
 

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Widuchowa za rok 2021”. Raport to dokument, 
który stanowi swoiste podsumowanie działalności Gminy Widuchowa za ubiegły rok i zawiera kompleksową 
informację o celach, efektach i rezultatach działania Urzędu Gminy Widuchowa i jednostek organizacyjnych 
gminy wynikających z przepisów prawa. W raporcie zostały zawarte informacje o sytuacji finansowej gminy, 
realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Widuchowa. 

Konieczność opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. Raport musi być przygotowany i przedstawiony przez wójta w terminie 
do 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy, a samo rozpatrzenie raportu zostało przez 
ustawodawcę jednoznacznie powiązane z instytucją absolutorium. Jak bowiem stanowi w tym zakresie 
art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, 
na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, następnie przeprowadza się debatę, w której głos 
mają prawo zabierać nie tylko radni, ale także mieszkańcy gminy. Debatę nad raportem kończy głosowanie 
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 

Za nami jeden z najtrudniejszych okresów, w jakim przyszło funkcjonować samorządom. Szerząca 
się pandemia i wprowadzone w tym czasie obostrzenia w znaczący sposób wpłynęły na działania 
podejmowane przez samorządy w całym kraju. Niemniej, pomimo trudności udało się nam w roku 2021 
zrealizować szereg zaplanowanych zadań. 

Mam nadzieję, że przedstawiony Raport przyczyni się do uświadomienia wszystkim zakresu i skali 
zmian, jakie zaszły w naszej Gminie oraz tego, że razem możemy uczynić jeszcze więcej.  

 

              Wójt Gminy Widuchowa 

         / - / 

           Paweł Wróbel 

 

 

 

Widuchowa, dnia 31 maja 2022 roku 
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1. Charakterystyka Gminy 
    Widuchowa  

Widuchowa to niewielka gmina położona na południe od Szczecina przy zachodniej 
granicy Polski. Liczba ludności gminy nie przekracza 5,4 tys. mieszkańców, a jej obszar 
wynosi 210 km2. Około 30% (70 km2) powierzchni gminy stanowią lasy, znaczny obszar 
stanowią grunty rolne.  

Gmina Widuchowa należy do powiatu gryfińskiego i sąsiaduje z gminami Gryfino, 
Banie i Chojna, a od zachodu przez graniczną rzekę Odrę z Republiką Federalną Niemiec. 
Przez Gminę Widuchowa prowadzą ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa 
31 z północy na południe powiatu oraz droga wojewódzka 122 od zachodu na wschód, 
od przejścia granicznego w Krajnku Dolnym do gminy Banie, a także linia kolejowa nr 273 
Wrocław Główny – Szczecin Główny (potocznie zwana magistralą nadodrzańską, 
Nadodrzanką). 

 
 

 Gmina Widuchowa charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, 
od płaskich torfowisk położonych w rozwidleniu Odry po bardziej pofałdowany obszar 
wzniesień polodowcowych, wśród których najwyższe to wzgórza morenowe położone 
na północ od miejscowości Widuchowa: Słowiańska Góra (73 m n.p.m.) i Góra Owsiana 
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(65 m n.p.m.). Na terenie gminy położony jest Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry 
oraz unikalny w skali kraju i Europy obszar torfowisk objęty programem ochrony Natura 
2000. 

 

Te cechy krajobrazu i walory przyrodnicze czynią gminę Widuchowa niezwykle 
atrakcyjną turystycznie i przyciągają amatorów turystyki pieszej, wodnej i rowerowej, a także 
wędkarzy i osoby ceniące sobie ciszę, spokój, i piękno przyrody. 
 

 
 

Atrakcję turystyczną stanowią nieliczne, lecz dobrze zachowane zabytki, wśród 
których znajdują się granitowe i ryglowe kościoły, kamienice szachulcowe, XIX- wieczne 
wille oraz liczne ceglane stodoły, które wykorzystywano dawniej do suszenia tytoniu. 

Jedną z szans gminy Widuchowa, jaką daje położenie geograficzne i środowisko 
przyrodnicze jest rozwój turystyki i drobnej przedsiębiorczości oraz rozbudowa 
infrastruktury technicznej, w tym dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz  obiektów 
poprawiających warunki życia mieszkańców,  a także odwiedzających nas gości i turystów. 

Przykładem wykorzystania potencjału gminy jest zrealizowana w 2020 roku przez 
Zarząd Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w ramach programu Interreg VA 
inwestycja, w ramach której  w Widuchowej na Słowiańskiej Górze powstała najpiękniejsza 
w Polsce platforma widokowa, która przyciąga turystów z naszego województwa, z dalszych 
rejonów Polski i z sąsiednich Niemiec.  
 

 

 
 

 
Działania władz samorządowych wspierane są przez mieszkańców, którzy coraz 

częściej dostrzegają w rozwoju turystyki możliwość własnego rozwoju i odpowiadając 
na oczekiwania środowiska lokalnego wykorzystują kapitał społeczny, inwestują w bazę 
turystyczną i infrastrukturę towarzyszącą,  tworzą nowe miejsca pracy przyczyniając 
się do rozwoju gminy i podniesienia atrakcyjności  turystycznej naszej małej Ojczyzny.   
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2. Podstawowe dane demograficzne  
W roku 2021 liczba stałych mieszkańców gminy wynosiła 5278 osób. Na przestrzeni 

ostatnich 19 lat obserwujemy stałą tendencję spadkową liczby ludności w gminie. W latach 
2014 - 2021 obserwowano wahania liczby mieszkańców, jednak w całym analizowanym 
okresie utrzymał się ogólny trend i w roku 2021 odnotowano znaczny spadek liczby 
mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego (o 195 osób).  

 

 
 

Przyczyną spadku oraz odnotowanych ostatnio wahań liczby stałych mieszkańców 
Gminy Widuchowa jest niski przyrost naturalny oraz wysoki wskaźnik migracji, głównie 
zarobkowej, powodujący odpływ z terenu gminy ludności w wieku produkcyjnym.  
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Z analizy danych dotyczących liczebności mieszkańców według płci wynika, iż w 2019 
roku odnotowano zmianę utrzymującej się od roku 2006 stałej, niewielkiej przewagi liczby 
kobiet. W roku 2020 przewaga mężczyzn nad kobietami wynosiła 15, a w roku 2021 pomimo 
dużego spadku ogólnej liczby stałych mieszkańców gminy, utrzymana została nieznaczna 
przewaga liczby kobiet (8 kobiet więcej). 

 
Ponad 61 % mieszkańców Gminy Widuchowa stanowią osoby w wieku produkcyjnym 

(kobiety 1595, mężczyźni 1647). Dzieci i młodzież do lat 15 stanowią 17,1 %, a grupa 
seniorów to 21 % mieszkańców. 
 

 
 

Na terenie Gminy Widuchowa znajduje się 21 miejscowości. Do największych, 
z liczbą mieszkańców powyżej 400, należą: Widuchowa, Krzywin, Lubicz, Ognica 
i Żelechowo. 
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3.Realizacja polityk, programów 
   i strategii 

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY STRATEGICZNE 
 

1. Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030. 
 
Uchwała Nr XXVI/197/2021Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030. 
 
Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020 – 2030 została opracowana i uchwalona 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. 

Strategia rozwoju gminy stanowi podstawowy i najważniejszy dokument samorządu 
lokalnego, określający obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej 
w przestrzeni gminnej. Głównym celem Strategii jest umożliwienie i sprzyjanie efektywnemu, 
prawidłowemu i szybkiemu rozwojowi gminy, zgodnie z przyjętym planem. Dokument 
przedstawia diagnozę stanu obecnego, a główny cel opracowania stanowi usystematyzowany 
zbiór jasno sprecyzowanych potrzeb i wynikających z nich kierunków działania, który daje 
podstawę na stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz pozwala na koordynację 
i hierarchizację działań.  
 

W opracowanej przy udziale mieszkańców gminy Strategii Rozwoju Gminy 
Widuchowa na lata 20120 – 2030 zdefiniowana została następująca wizja gminy, która 
określa charakter przyszłych celów strategicznych i jest wyrazem aspiracji społecznych, 
w oparciu o poziom atrakcyjności gminy, możliwość wykorzystania jej atutów i szans 
rozwojowych oraz eliminację problemów i zagrożeń. 

 

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

która stanowi deklarację gminy o realizacji wizji rozwoju oraz zawiera nadrzędne wartości 
i zasady, jakimi gmina będzie się kierować przy jej realizacji. 
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W Strategii zostały wyznaczone najważniejsze cele strategiczne i operacyjne oraz 
formułowano sposoby ich realizacji. 
 

 
I.1. Wysoka jakość i dostępność 
infrastruktury społecznej 
I.2. Rozwój infrastruktury drogowej 
I.3. Rozbudowa infrastruktury komunalnej 
z poszanowaniem środowiska 
 

 
 
II.1. Dobre warunki do działania małej 
i średniej przedsiębiorczości 
II.2. Wsparcie dla sektora rolniczego 
II.3 Rozwój infrastruktury turystycznej 
 
 

 
 
III.1. Sprzyjanie integracji mieszkańców 
III.2. Pielęgnowanie tożsamości lokalnej 
III.3. Poprawa komunikacji między 
pracownikami samorządowymi 
a mieszkańcami  
 

 

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.  
  

Uchwalenie Strategii należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Zakres opracowania obejmuje cele 
strategiczne i sposoby ich osiągnięcia uwzględniając w szczególności realizację programów 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to usystematyzowana, 
długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie 
wparciem osoby dotknięte wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych 
warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym zadaniem strategii 
jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców gminy dzięki efektywnej współpracy 
wszystkich partnerów działających w obszarze polityki społecznej. 

Strategia zawiera szczegółową diagnozę potrzeb społecznych w Gminie Widuchowa 
przeprowadzoną w celu racjonalizacji lokalnej polityki społecznej na lata 2016 – 2022. 
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Dokument określa najważniejsze obszary priorytetowe i wyznacza główne kierunki 
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. 

Głównym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Widuchowa na lata 2016-2022 jest:  

 
 
 
 

 
 

Uszczegółowieniem celu głównego Strategii są następujące cele strategiczne 
i szczegółowe:   
 

 

1. Zintegrowana polityka społeczna. 

2. Zwiększenie wiedzy o sytuacji społeczno-ekonomicznej. 

 

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. 

 

1. Wysoki poziom kształcenia i bogata oferta edukacyjna. 

2. Aktywizacja osób starszych. 

3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

4. Budowanie szerokiego partnerstwa społecznego. 

 

1. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

2. Integracja zawodowa osób bezrobotnych, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja 

lokalnego rynku pracy. 

3. Przeciwdziałanie bezdomności. 

Umożliwienie społeczności lokalnej jak najwyższego poziomu 

oraz jakości życia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także 

równego dostępu do kultury i edukacji. 
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OBWIAZUJĄCE PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE 

3. Lokalny Program 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. Program zawiera katalog 
przedsięwzięć podstawowych oraz przedsięwzięcia uzupełniające zaplanowane do realizacji 
na obszarze rewitalizacji.  

W rezultacie przeprowadzonej pogłębionej analizy problemów w sferze społecznej 
dokonanej z udziałem lokalnej społeczności, ustalone zostały obszary zdegradowane, 
na których występuje stan kryzysowy charakteryzujący się nasileniem zjawisk kryzysowych, 
które objęły następujące sołectwa Gminy Widuchowa: 

1. Czarnówko.  
2. Dębogóra. 
3. Lubicz. 
4. Marwice. 
5. Rynica.  
6. Widuchowa. 
7. Żelechowo. 
Po uwzględnieniu wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

wyznaczono jeden obszar rewitalizacji, który charakteryzuje się największą koncentracją 
problemów w sferze społecznej – obszarem rewitalizacji zostało wyznaczone Sołectwo 
Widuchowa. 
 

Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji przewidziane zostały następujące kierunki 
i cele działań rewitalizacyjnych: 
 

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. 

ATRAKCYJNE WARUNKI ZAMIESZKANIA PODSTAWĄ AKTYWNOŚCI 

LOKALNEJ. 

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

2. Budynki i przestrzenie publiczne odpowiadające. 

 
Lokalny Program Rewitalizacji jest obligatoryjnym załącznikiem w procesie 

aplikowania o bezzwrotne środki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach 
programów operacyjnych.   
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Z uwagi na zbliżający się koniec okresu obowiązywania programu podjęte zostały 
działania w celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na kolejny okres, 
co pozwoli skutecznie aplikować o środki zewnętrzne na działania priorytetowe objęte 
programem. 

4.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Widuchowa 

na lata 2017 – 2022. 
 

Uchwała Nr XVIII/219/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 lutego 2017 r. 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 
oraz edukację i profilaktykę skierowaną do mieszkańców Gminy Widuchowa. 
 

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 

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. 
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ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy 

domowej. 

2. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

3. Lepsza ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie prawne i psychologiczne. 

4. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

5. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 
6. Zaprzestanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Widuchowa. 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022. 

 
Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023.  
Uchwała Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023. 
 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Widuchowa na lata 2020 – 2022 stanowi 
realizację obowiązku nałożonego na gminy na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Opracowanie Programu zostało poprzedzone prowadzeniem diagnozy społecznej 
i demograficznej oraz szczegółową analizą SWOT. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 –
2022 jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz wsparcia 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 
W zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji Program 
będzie miał charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny i osłonowy, jak również 
interwencyjny. 

Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka 
i rodziny, wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie 
zjawiska niedostosowania społecznego, zminimalizowanie negatywnych zachowań 
oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 

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 2008 r. przystępuje do ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku. 
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Program ten zakłada oczyszczanie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu 
oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, co spowoduje 
wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania 
azbestu. 
 

ZADANIA GMINY 

1. Współpraca 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”. 

4. Oczyszczenie obszaru Gminy Widuchowa z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat 

wyrobów zawierających azbest. 

5. Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych 

azbestem. 

6. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobu bezpiecznego ich usuwania oraz 

unieszkodliwiania. 

7. Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko oraz 

doprowadzenie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. 

8. Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

9. Pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – 

azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 

 

7.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 

2021-2024 z perspektywą do roku 2030. 
 

Uchwała Nr XXXIII/258/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
(POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska 
zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ 
stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie 
działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. 

 
Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, 

stawiającym cele i kierunki polityki ochrony środowiska samorządu gminy i określającym 
wynikające z niej działania. 

Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska jest troska o zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego środowiska na terenie gminy (dla mieszkańców, zasobów 
przyrodniczych i infrastruktury społecznej) z zachowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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Realizacja zadań postawionych w programie ochrony środowiska, służących 
do osiągnięcia celów ekologicznych dla poszczególnych komponentów środowiska, powinna 
spowodować poprawę warunków życia mieszkańców przez zachowanie lub polepszenie 
walorów środowiska przyrodniczego, uwzględniając możliwości dalszego rozwoju 
i utrzymaniu głównego charakteru działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze 
gminy. 

Poniżej przedstawiamy katalog zadań przewidzianych w Programie Ochrony 
Środowiska na lata 2016 – 2020 dotyczący wybranych obszarów: 
 

OBSZAR 

INTERWENCJI 
ZADANIE GMINY 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

1. Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej. 

2. Wymiana przestarzałych źródeł grzewczych opalanych paliwami 
stałymi. 

3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
4. Modernizacja, przebudowa i utwardzanie nawierzchni dróg. 
5. Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu pieszego 

i rowerowego (drogi rowerowe, chodniki). 
6. Organizacja, finansowanie i rozwój systemu transportu publicznego 

(zbiorowego) na terenie gminy. 
7. Konserwacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego. 
8. Kontrola gospodarstw domowych z zakresu zakazu spalania 

odpadów oraz stosowania dopuszczalnych urządzeń grzewczych 
i paliwa opałowego. 

9. Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego wymogów 
ochrony jakości powietrza. 

10. Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych z zakresu poprawy 
i ochrony jakości powietrza. 

Zagrożenie hałasem 
Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego wymogów 
ochrony akustycznej terenów. 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne (PEM) 

Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony przed PEM. 

Gospodarowanie wodami 

1. Zwiększanie retencji obszaru gminy. 
2. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja systemów kanalizacji 

deszczowej. 
3. Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych 

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 
4. Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów 

dotyczących ochrony wód oraz zwiększania retencji. 
5. Prowadzenie akcji edukacyjnoinformacyjnych z zakresu oszczędzania 

wody, prawidłowego postępowania ze ściekami, zwiększania retencji, 
zagrożenia suszą. 

Gospodarka 
wodnościekowa 

1. Modernizacja, rozbudowa oraz remonty infrastruktury wodociągowej 
(wzrost zasięgu zbiorczego systemu wodociągowego). 

2. Modernizacja, rozbudowa oraz remonty infrastruktury kanalizacyjnej 
(wzrost zasięgu zbiorczego systemu kanalizacyjnego). 

3. Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów 
dotyczących obowiązku przyłączania nieruchomości do sieci wodno-
kanalizacyjnej. 

Gleby 

1. Bieżące utrzymanie czystości na terenach publicznych oraz likwidacja 
dzikich wysypisk odpadów. 

2. Opracowywanie nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Gospodarka odpadami i 
zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

1. Rozwój i doskonalenie gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w celu osiągania korzystniejszych poziomów recyklingu 
oraz minimalizacji wytwarzania odpadów. 

2. Systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych 
(w zakresie pozyskiwania i udzielania dotacji). 

3. Kontrola gospodarstw domowych w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami komunalnymi. 

4. Prowadzenie akcji edukacyjnoinformacyjnych z zakresu zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów. 

Zasoby przyrodnicze 

1. Ustanawianie nowych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, 
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe). 

2. Monitoring oraz ochrona istniejących form ochrony przyrody 
(np. pomników przyrody) oraz miejsc cennych przyrodniczo. 

3. Rewitalizacja oraz bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów 
zieleni urządzonej i miejsc rekreacyjno-turystycznych. 

4. Wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew. 
5. Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa oraz 

promocja walorów przyrodniczych gminy. 
Zagrożenia poważnymi 
awariami 

Finansowanie działalności OSP. 

 

PROGRAMY ROCZNE 

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 
Uchwała Nr XXIV/177/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Widuchowa w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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. 
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Program jest finansowany z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat 
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

PRIORYTETY PROGRAMU NA ROK 2021 

1. W okresie pandemii COVID – 19 zapewnienie osobom doznającym przemoc 

(dorosłym i dzieciom) możliwości utrzymania kontaktu z profesjonalistami, także 

z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (telefon, Skype, e-mail, Zoom itp.). 

2. Aktywizacja działalności świetlic w środowisku lokalnej społeczności. 

3. Nawiązanie ściślejszej współpracy z pedagogami szkolnymi, koordynacja wspólnych 

działań profilaktycznych i informacyjnych. 

4. Rozszerzenie kręgu instytucji, stowarzyszeń oraz innych osób prawnych i fizycznych 

biorących czynny udział w działalności profilaktycznej. 

5. Kompleksowa diagnoza sytuacji rodzinnej, zaoferowanie pomocy zarówno rodzinie 

jako całości, jak i poszczególnym jej członkom. 

6. Kampanie profilaktyczne dla młodzieży i rodziców na temat zagrożenia utraty 

zdrowia i życia, w związku ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy. 

 
 

ZADANIA GMINY W ROKU 2021 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

dorosłych, młodzieży, dzieci i ich rodzin, współuzależnionych, uzależnionych 

i zagrożonych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

4. Organizowanie i prowadzenie świetlic wiejskich, opiekuńczo-wychowawczych, 

wspartych programami profilaktycznymi. 

5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych w celu ograniczenia zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 

nietrzeźwym i na kredyt. 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 
Dochody budżetu z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wyniosły w skali roku 76 958,77 zł.  
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Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 wydatkowano środki 
w łącznej wysokości 101.552,93 zł., z czego: 

- wydatki pochodzące ze środków uzyskanych na podstawie art. 182 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
wyniosły – 93 885,02 zł; 

- wydatki pochodzące ze środków uzyskanych na podstawie art. 93 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi wyniosły – 7 669, 88 zł. 

 
 

WYKONANIE PROGRAMU W ROKU 2021 

 

ZADANIE KWOTA W ZŁ 

1. Wynagrodzenia (opiekunki świetlic, konsultant ds. uzależnień, 

pomoc psychologiczna, wynagrodzenie ryczałtowe członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Zapobiegania Narkomanii). 

36 620,76 

2. Szkolenia członków Komisji. 1 800, 00 

3. Działania w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich 

(utworzenie pracowni profilaktyczno -terapeutycznej w Szkole 

Podstawowej w Widuchowej, spektakle i warsztaty 

profilaktyczne, zakup materiałów dla świetlic wiejskich). *) 

21 778,57 

4. Kampanie profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

(objazdowy Dzień Dziecka, Familiada rowerowa). 
6 849,29 

5. Działania na rzecz klubu AA oraz osób uzależnionych 

(spotkania klubu AA, wyjazd na rekolekcje trzeźwościowe 

klubu AA). 

11 490,95 

6. Wyposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego. 17 013,36 

 *) Z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 świetlice wiejskie funkcjonowały od czerwca 2021do grudnia 2021 roku. 

 

Jednym z przykładów działań edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych wobec 
dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii 
zrealizowanych w roku 2021 jest zakup na wniosek Szkoły Podstawowej w Widuchowej 
wyposażenia dla pracowni profilaktyczno – terapeutycznej. 

 Pracownia służy uczniom tutejszej placówki w ramach programu wychowawczo- 
profilaktycznego oraz uczniom z grupy ryzyka np. zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci które nie radzą sobie z emocjami, przeżywają 
trudne chwile związane z brakiem wsparcia ze strony rodziny, a także  z rodzin dotkniętych 
przemocą. 
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Pracownia profilaktyczno – terapeutyczna w Szkole Podstawowej w Widuchowej 
 
 

9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa. 
 

Uchwała Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Widuchowa na 2021 rok. 

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

 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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. 
 

W zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt- 
oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina Widuchowa zawarła umowę 
z firmami prowadzącymi schroniska: 

 ul. Komunalna 14, 73-200 Choszczno WNI 32023402,  

 Jędrzejewo 104, 64-700 Czarnków WNI30023402, 

 Sułaszewo gm. Margonin, 64-830 Margonin WNI 30013404.   
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Zadanie polegające na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Widuchowa 
oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane na podstawie stosownej 
umowy z Gminą było realizowane przez Fundację Zawsze Razem, ul. M. Konopnickiej 62, 
64-980 Trzcianka, NIP 7632139090, nr KRS 0000728359. 

Zwierzęta gospodarskie nieposiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie 
Gminy Widuchowa lub zostały odebrane właścicielowi, miały zapewnione miejsce 
w gospodarstwie rolnym Nr PL 039235915-001 z siedzibą w Marwicach. 

W 2021 roku zapewniona była całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zadanie realizowane było przez lekarza weterynarii 
(Gabinet weterynaryjny, z którym Gmina Widuchowa posiadała podpisaną umowę). 

 
W 2021 roku Gmina Widuchowa zapewniła opiekę 8 psom i 9 kotom ze środków 

budżetu gminy. Całkowity koszt realizacji zadań związanych z odławianiem bezdomnych 
zwierząt, opieką nad nimi, usługami weterynaryjnymi i dokarmianiem w 2021 roku wyniósł 
22 724,85 zł. 

10. Program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021. 
 

Uchwała Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. 
 

Roczny program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, 
określa kierunki działań Gminy Widuchowa w sferze realizacji zadań publicznych 
wykonywanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz mieszkańców 
gminy niezależnie od miejsca siedziby podmiotu.  

Głównym celem współpracy jest kształtowanie partnerstwa pomiędzy Samorządem 
Gminnym, a działającymi na rzecz mieszkańców gminy organizacjami pozarządowymi, 
wspólnie dążącymi do zrównoważonego rozwoju gminy, wzrost zaangażowania 
społecznego, promocja wolontariatu, 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 publicznych. 

Realizacja Programu w 2021 r. polegała na udzielaniu wsparcia organizacjom 
pozarządowym przy realizacji celów publicznych oraz zlecanie tym 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 ich realizację. 

Priorytetowymi obszarami współpracy w roku 2021 były:  

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

2) upowszechnianie kultury we wszystkich środowiskach społecznych poprzez 
organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak: koncerty, festiwale, 
przeglądy, występy artystyczne, festyny, spektakle, konkursy wystawy, dyskusje 
i prelekcje, plenery i warsztaty: plastyczne, fotograficzne, teatralne, muzyczne, 
taneczne, filmowe, literackie; 
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3) zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież 
i osoby starsze. 
 

W roku 2021 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem 
wydatkowano następujące środki: 

- kwotę w wysokości 114 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

- kwotę w wysokości 12 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości 
Lubicz. 

Łącznie na realizacje Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami 
pozarządowymi wydatkowano w roku 2021 kwotę 106 926,77 zł. 
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4. Finanse gminy 

PLAN I ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W ROKU 2021 
 

Budżet Gminy Widuchowa na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XXIV/171/2020 
Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Widuchowa na rok 2021. W roku budżetowym 2021 plan oraz zmiany planu przedstawia 
poniższe zestawienie: 

 

 
Plan budżetu na początku 2021 r. Zmiany w trakcie roku Plan budżetu na koniec 2021 r. 

Dochody 29 586 489,00 zł 3 251 882,73 zł 32 838 371,73 zł 

Wydatki 28 222 489,00 zł 2 166 963,21 zł 30 389 452,21 zł 

Nadwyżka 1 364 000,00 zł  2 448 919,52 zł 

 

  
 

 
W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1 364 000,00 zł. W trakcie 

roku budżetowego nastąpiły zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych 
na podstawie uchwał podejmowanych przez Rade Gminy oraz zarządzeń Wójta. Na skutek 
wprowadzonych korekt zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 3 251 822,73 zł 
oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2 448 859,31 zł.  

 

Najważniejsze kwoty korygujące plan dochodów budżetu Gminy Widuchowa w roku 
2021 pochodziły z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych: 

 84 480,00 zł – środki uzyskane z rządowego Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie 
z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 
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 2 473 473,58 zł – dofinansowanie ze środków UE w ramach rozliczenia projektu 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej 

W ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 gmina Widuchowa otrzymała środki w kwocie: 

 140 000 zł - na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”; 

 33.066,89 zł - na koordynację i promocję szczepień; 

 1.000.000 zł  - w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. 
 
W ramach pomocy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego Gmina Widuchowa 
otrzymała środki dotacji w kwocie: 

 10 000,00 zł – projekt pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widuchowa”; 

 10 000,00 zł – projekt  pn. „Odnawialne źródła energii – bezpieczeństwo”; 

 19 000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja budynku na boisku sportowym 
w Widuchowej”. 

 
Na zakończenie roku budżetowego 2021 kwota planowanej nadwyżki budżetu 

wynosiła 2 448 859,42 złotych.  
 
 

 

DOCHODY GMINY WIDUCHOWA W 2021 ROKU  
 

Podstawowym źródłem dochodu Gminy Widuchowa są: 

 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; 

 subwencje z budżetu państwa obejmujące część ogólną, oświatową 
i wyrównawczą; 
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 dochody własne, na które składają się dochody podatkowe, wpływy 
ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku gminy oraz inne pochodzące 
z różnych opłat, odszkodowań. 

 
Szczegółowe dane ilustrujące dochody budżetu gminy w roku 2021 przedstawia umieszczona 
poniżej tabela i diagram:  
 

Dotacje Subwencje Dochody własne 

11 260 954,34 zł 10 942 876,00 zł 10 572 363,34 zł 
 
 

 
 

 
Strukturę i kwoty uzyskanych dochodów własnych budżetu gminy przedstawiono 
w poniższym zestawieniu: 
 

DOCHODY WŁASNE W ROKU 2021 

Dochody podatkowe 7 050 629,76 zł 

Wpływy z gospodarki nieruchomościami    287 464,51 zł 

Wpływy z gospodarki odpadami 1 536 420,62 zł 

Pozostałe dochody 1 697 848,45 zł 
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Gmina Widuchowa w roku 2021 osiągnęła dobre wyniki w zakresie podstawowych 
źródeł dochodu pomimo niepełnego wykonania części dochodów pochodzących 
m.in. z podatków i opłat.  

W roku 2021 zrealizowane dochody budżetu gminy wyniosły ogółem 32 776 193,68 zł 
co stanowi 99,81 % kwoty planowanej. 

WYDATKI GMINY WIDUCHOWA W 2021 ROKU 
 
Wszystkie wydatki budżetu Gminy Widuchowa można zaliczyć do dwóch grup: 

wydatków bieżących i majątkowych.  

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 jednostki  samorządu terytorialnego (JST) w części związanej z realizacją 
zadań danej 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 realizacją zadań jst, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 
do spółek prawa handlowego. 
 

Wydatki budżetu ogółem zamknęły się kwotą 28 481 166,62 zł co stanowi. 92,72 % 
kwoty planowanej. 
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Realizacja planu wydatków w 2021 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu: 
 

 WYDATKI BUDŻETU W 2021 ROKU 

                    Plan                Wykonanie % wykonania 
Wydatki bieżące 27 249 651,67 zł 25 981 885,31 zł 95,35% 

Wydatki majątkowe 3 139 800,64 zł 2 499 281,31 zł 79,60% 
Wydatki ogółem 30 389 452,31 zł 28 481 166,62 zł 93,72% 
 

 

 
 
Zestawienie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej: 
 

WYKONANIE BUDŻETU W 2021 ROKU 

Dział Klasyfikacja Plan Wydatki % wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 649 422,02 zł 646 104,05 zł 99,49% 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% 

600 Transport i łączność 2 071 639,36 zł 1 811 010,67 zł 87,42% 

630 Turystyka 26 130,50 zł 20 500,00 zł 78,45% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 680 143,00 zł 409 506,83 zł 60,21% 

710 Działalność usługowa 173 478,41 zł 139 278,94 zł 80,29% 

750 Administracja publiczna 3 530 552,16 zł 3 397 981,69 zł 96,25% 

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

1 104,00 zł 1 103,68 zł 99,97% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 367 256,00 zł 285 075,58 zł 77,62% 
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przeciwpożarowa 

757 Obsługa długu publicznego 210 000,00 zł 191 365,40 zł 91,13% 

758 Różne rozliczenia 90 038,89 zł 2 501,81 zł 2,78% 

801 Oświata i wychowanie 8 883 259,34 zł 8 660 930,11 zł 97,50% 

851 Ochrona zdrowia 215 767,27 zł 134 621,79 zł 62,39% 

852 Pomoc społeczna 2 209 198,51 zł 1 911 644,31 zł 86,53% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4,04 zł 4,04 zł 100,00% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 138 401,00 zł 79 462,80 zł 57,41% 

855 Rodzina 7 433 300,13 zł 7 402 872,75 zł 99,59% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 880 119,98 zł 2 632 597,65 zł 91,41% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 531 792,15 zł 488 745,81 zł 91,91% 

926 Kultura fizyczna 287 845,55 zł 255 858,71 zł 88,89% 

 
RAZEM 30 389 452,31 zł 28 481 166,62 zł  93,72% 

 

 
Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największe kwoty wydatków budżetu Gminy 

Widuchowa w 2021 obejmowały działy:  

 801 Oświata i wychowanie – 8 660 930,11 zł, co stanowi ponad 30,4 % wydatków, 

 852 Pomoc społeczna – 1 911 644,31 zł, co stanowi 6,7 % wydatków, 

 855 Rodzina – 7 402 872,75 zł, co stanowi blisko 26% wydatków, 

 750 Administracja publiczna – 3 397 981,69 zł, co stanowi 11,9 % wydatków, 

 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 632 597,65 zł, co stanowi 9,2 % 
wydatków, 

 600 Transport i łączność - 1 811 010,67 zł, co stanowi 6,4 % wydatków. 

 

 
 



                                               Raport o stanie Gminy Widuchowa za rok 2021                                             str. 26                                           
 
 

 
REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 

 W 2021 ROKU 
 

Przychodami budżetu gminy są środki publiczne ujęte w budżecie pochodzące 
ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku jednostek samorządu 
terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, 
z otrzymanych pożyczek i kredytów oraz z innych operacji finansowych. 

Rozchodami budżetu gminy są wydatki środków publicznych jednostek samorządu 
terytorialnego przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów 
wartościowych, udzielone pożyczki oraz inne operacje finansowe związane z zarządzaniem 
długiem publicznym i płynnością. Źródłem rozchodu budżetu są głównie przychody 
budżetowe. 

Przychody budżetu Gminy Widuchowa na koniec 2021 roku wykonano w wysokości 
2 936 535,99 zł, co stanowi 135,14 % kwoty planowanych przychodów.  

Rozchody w wysokości 4 621 880,00 zł wykonano zgodnie z planem (100,00 % 
planowanych rozchodów), z czego kwotę 3 200 000,00 zł wydatkowano na wcześniejszą 
spłatę istniejącego długu, na wykup zgodnie z harmonogramem obligacji wyemitowanych 
w latach ubiegłych, a na lokatę bankową przelano środki w wysokości 1 421 880,00 zł. 

NADWYŻKA BUDŻETOWA I DŁUG NA KONIEC 2020 ROKU 
 

 
Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 4 295 027,06 zł. 

Zadłużenie Gminy Widuchowa na koniec 2021 roku wynosiło 9 344 775,63 zł, z czego: 

 z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – 9 231 000,00 zł, 

 z tytułu umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach (modernizacja 
oświetlenia-ulicznego - zamiana opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy 
LED) – 113 775,63 zł. 

Łączne zobowiązania budżetu gminy na koniec 2021 roku wyniosły 9 358 682,11 zł.  

 

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2021 ROKU 

 
 Jednostki pomocnicze gminy dysponowały w roku budżetowym funduszem sołeckim, 
którego planowana wysokość wynosiła 326 456,48 zł.  

Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na koniec 2021 roku wyniosło 
321 749,97 zł, co stanowi 98,56 % kwoty planowanych wydatków. 
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Szczegółowe dane przedstawia tabela: 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 
 

W 2021 roku nie wydzielono w budżecie gminy tzw. budżetu obywatelskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2021 r. 

Sołectwo Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % wykonania 

Bolkowice 14 193,76 14 105,87 99,38% 

Czarnówko 14 458,24 14 457,30 99,99% 

Dębogóra 24 023,60 23 998,86 99,90% 

Kłodowo 14 237,84 10 176,87 71,48% 

Krzywin 37 512,08 37 489,37 99,94% 

Lubicz 33 060,00 32 886,03 99,47% 

Marwice 17 499,76 17 482,85 99,90% 

Ognica 27 946,72 27 945,38 100,00% 

Pacholęta 13 620,72 13 616,87 99,97% 

Polesiny 10 667,36 10 665,83 99,99% 

Rynica 17 852,40 17 851,20 99,99% 

Widuchowa 44 080,00 43 844,53 99,47% 

Żarczyn 27 021,04 26 947,22 99,73% 

Żelechowo 30 282,96 30 281,79 100,00% 

Ogółem 326 456,48 321 749,97 98,56% 
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5. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
    Gminy 

Wieloletnia prognoza finansowa JST stanowi instrument wieloletniego planowania 
finansowego w jednostkach 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. 

 

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. 
Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje 
się zaciągnąć zobowiązania.  

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej w 2021 roku przewidziano 
następujące zadania wieloletnie:  
 

 
 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 2021 
Wykonanie 

2021 
Od Do 

Utrzymanie oraz poprawa jakości 
i efektywności energetycznej 
oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Widuchowa – 
Wydatki bieżące 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2015 2022 330 420,00 73 710,00 70 607,55 

Utrzymanie oraz poprawa jakości 
i efektywności energetycznej 
oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Widuchowa – 
Wydatki majątkowe 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2015 2022 813 100,00 108 630,07 106 675,68 

Przebudowa drogi numer 417010Z, 
ul. Polna w Widuchowej - 

Urząd Gminy 
Widuchowa 

2020 2021 972 000,00 972 000,00 961 350,77 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 2021 
Wykonanie 

2021 
Od Do 

Dożywianie dzieci w okresie 
IX.2020-VI.2021 - 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Widuchowej 
2020 2021 190 000,00 110 000,00 53 326,35 

Dożywianie dzieci w okresie 
IX.2021-VI.2024 - 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Widuchowej 
2021 2024 740 000,00 100 000,00 56 552,88 
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6. Działalność finansowa gminnych 
    jednostek organizacyjnych 

 
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. 

URZĄD GMINY WIDUCHOWA 
 

Plan Wydatki % wykonania 
3 178 412,52 3 068 352,26 96,54% 

 
Najważniejsze wydatki Urzędu Gminy to:  

 wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1 865 952,34 zł,  

 składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PFRON w wysokości 
359 917,71zł, 

  zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 131 631,71 zł,  

 zakup usług na kwotę 408 111,22 zł, 

 zakup energii na kwotę 18 892,90 zł. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wynosił: 25 pracowników administracji 

i 3 pracowników obsługi. 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDUCHOWEJ 
 

Plan Wydatki % wykonania 

722 124,00 627 942,55 86,96% 
 

Najważniejsze wydatki GOPS w Widuchowej to:  

 wynagrodzenia osobowe pracowników – 429 053,06 zł,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 83 274,79 zł,  
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 zakup materiałów i wyposażenia – 12 536,40 zł,  

 zakup usług - 62 448,24 zł. 

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2021 r.: 22 osoby, w tym 12 osób na umowę o pracę 

(2 osoby na ½ etatu) oraz 8 osób wykonujących usługi opiekuńcze na umowę zlecenie. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIDUCHOWEJ 
 

Plan Wydatki % wykonania 
4 345 000,00 zł 4330781,52 zł 99,67 % 

 

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

4 345 000,00 złotych. Szkoła uzyskała dodatkowe przychody z najmu pomieszczeń w kwocie 

6000,00 zł, oraz inne dochody w wysokości 1535,90 zł pochodzące z opłat za wydanie 

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

Wydatki jednostki w roku budżetowym zamknęły się kwotą 4330781,52 zł. 

Najważniejsze pozycje wydatków to: 

 wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpis 

na ZFŚS - w kwocie 3 246 506,4zł, w tym:  

na Szkołę Podstawową przypada kwota 3 093 749,47 zł, 

na Oddział Przedszkolny przypada kwota 1 527 57,01 zł, 

na specjalną organizację nauki i metod pracy przypada kwota 396598,00 zł. 

 pozostałe wydatki obejmujące w szczególności koszty utrzymania budynku, 

zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i podręczników 

szkolnych, zakupu usług i zakupu energii w kwocie 687 677,04 zł. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r.: 35 nauczycieli, 3 pracowników administracyjnych, 

8 pracowników obsługi. 

Zestawienie najważniejszych wydatków pozapłacowych placówki ilustruje tabela: 

Lp. Przeznaczenie Kwota w zł 

1. Zakup oleju opałowego 157 809,43 

2. Energia elektryczna, woda 22 449,75 

3. Zakup licencji oprogramowania VULC@N, 
wsparcie techniczne 

6 664,00 

4. Zakup pomocy dydaktycznych  21 057,55 

5. Zakup podręczników szkolnych (dotacja) 38 077,38 
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6. Zakup materiałów do malowania, napraw 
i konserwacji pomieszczeń i instalacji, wymiany 
opraw oświetleniowych w technologii LED 

17 681,73 

7. Zakup wyposażenia – drzwi wewnętrzne do 
wymiany 

10 480,00 

8. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
drukarki 

31 677,00 

9. Zakup wyposażenia - krzesła, blaty do ławek 10 726,36 

10. Zakup usługi - malowanie parkietu hali sportowej  47 190,38 

11. Zakup usługi – naprawa instalacji  C.O. 8 234,30 

12. Zakup usługi - montaż gniazd dla jaskółek   12 159,96 

. 

 

Wymiana oświetlenia, stolarki drzwiowej, naprawa ławek 

 

  

Lakierowanie parkietu sali gimnastycznej 
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Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWINIE 
 

Plan Wydatki % wykonania 
 2 213 135,46 zł 2 191 075,94 zł 99% 

 

Najważniejsze wydatki budżetowe placówki to: 

1. Wydatki osobowe: 

 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 1 866 982,08 zł; 

 Wydatki na ZFŚS                                -      61 009,97 zł.  
2. Wyposażenie gabinetu biologicznego,   -      75 000,00 zł 

 geograficznego, fizycznego i chemicznego.             
   

3. Wydatki remontowe: - malowanie korytarza, -        8 587,42 zł 
sali lekcyjnej, naprawa toalety i ogrodzenia, 
wymiana świetlówek.                                            

4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów: 

 ogrzewanie ( zakup węgla)                        -     17 858,00 zł; 

 zakup energii                                    -     13 991,04  zł. 
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Szkoła otrzymała wyposażenie pracowni informatycznej – 15 zestawów komputerowych 
wraz z oprogramowaniem sfinansowane z budżetu gminy w kwocie 77 445,00 zł.  
 
 

   

Nowe zestawy komputerowe w pracowni informatycznej 

 

GMINNE PRZEDSZKOLE W WIDUCHOWEJ 
 

Plan Wydatki % wykonania 
1 339 630,00 zł 1 318 314,56 zł 98,40 % 

 

Przychody jednostki stanowią środki otrzymane z budżetu gminy w kwocie 

1 339 630,00 złotych. 
Wydatki jednostki w roku budżetowym zamknęły się kwotą 1 318 314,56 zł.  

 
Najważniejsze pozycje wydatków to: 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 048 117,66 zł, 

 odpis na ZFŚS w kwocie 45 393,16 zł, 

 pozostałe wydatki, w szczególności koszty utrzymania budynku, zakupu 
artykułów żywnościowych, opału, koszty remontów bieżących, energii 
elektrycznej, koszty zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych 
w kwocie 224 803,74 zł. 
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Zestawienie najważniejszych wydatków pozapłacowych placówki ilustruje tabela: 

Lp. Przeznaczenie Kwota w zł 

1. Zakup monitorów interaktywnych 2 szt. 13 366,00 

2. Domek narzędziowy i kuchnia ogrodowa 4 291,00 

3. Szaf na akta 5 990,00 

4. Komputer  5 043,00 

5. Wyposażenie kuchni – meble kuchenne) 8 821,00 

 
Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r.: 7 nauczycieli, 2 pracowników administracyjnych, 

6 pracowników obsługi. 

  
Monitory interaktywne 

 

  
Domek narzędziowy i wyposażenie kuchni 
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIDUCHOWEJ 
 

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. Siedzibą 

biblioteki jest budynek przy ul. Barnima III Nr 1 w Widuchowej. Biblioteka prowadzi filię 

z siedzibą w Krzywinie przy ul. Królewieckiej 42. 

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w 2021 roku zestawione 
zostały w poniższej tabeli: 
 

L.p. Pozycja Kwota przychodu 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Przychody ogółem, w tym: 
dotacja podmiotowa  
stan środków na 01.01.2021r. 
dotacja Biblioteki Narodowej 
wpłaty za nieterminowy zwrot książek  
usługi reprograficzne 

233 933,54 zł  
                   218 000,00 zł 

9 689,04 zł 
                       5 923,00 zł 

                  318,00 zł 
                     3,50 zł       

 

 

Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r.: 3 1/8 etatu (etaty: dyrektora, bibliotekarza 

i głównego księgowego). 

L.p. Głowne wydatki wg klasyfikacji budżetowej Kwota (zł) 

1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139686,42 

2 Składki na ubezpieczenie społeczne 26831,42 

3 Składki na Fundusz Pracy 3139,80 

4 Wynagrodzenia bezosobowe 5300,00 

5 Zakup materiałów i wyposażenia 5300,00 

6 Zakup pomocy naukowych, dydaktyk. książek 19883,64 

7 Zakup energii, wody 3523,42 

8 Zakup usług pozostałych 9710,28 

9 Zakup usług telekomunikacyjnych 3281,40 

10 Delegacje krajowe, służbowe 318,52 

11 Różne opłaty i składki 484,00 

12 Świadczenie urlopowe 4844,56 

 Razem      225 768,51 

Plan Wydatki % wykonania 
233 612,04 zł 225 768,51 zł 96,64 % 
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIDUCHOWEJ 
 

Gmina Widuchowa posiada jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki 

Komunalnej z siedzibą w Widuchowej przy ul. Żeromskiego 9.  

Finanse ZGK w roku budżetowym 2021 przedstawia poniższa tabela: 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 

 

Wyszczególnieni
e 

Przychody Koszty 

ogółem 

w tym: 

ogółem 
dotacje 

z budżetu 

z tego: 

na wydatki 
bieżące 

na 
inwestycje 

1. 
Plan 3 328 000,00 262 800,00 131 700,00 131 100,00 3 216 500,00 

2. Wykonanie 3 410 826,91 252 800,00 131 700,00 121 100,00 3 843 224,15 

 

W roku 2021 Zakład zatrudniał 25 pracowników, w tym 6 pracowników administracji 
oraz 19 pracowników fizycznych.  

Wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły 
się w roku 2021 kwotą 339 034,21 zł. 
 

Koszty Zakładu w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności przedstawia 
zestawienie: 

 

Wyszczególnienie Koszty 

Administracja budynków komunalnych 51 130 ,98 zł 

Wodociągi 602 157,57 zł 

Oczyszczalnia ścieków 385 077,28 zł 

Obsługa cmentarzy komunalnych 54 950,68 zł 

Wywóz nieczystości płynnych 45 8776,14 zł 

Pozostała działalność 118 539,95 zł 

Amortyzacja 1091787,68 zł 

Administracja 430 899,62 zł 
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7. Działalność inwestycyjna 

Działalnością inwestycyjną gminy objęte są w szczególności drogi gminne, obiekty 
użyteczności publicznej, infrastruktura komunalna, wodociągowa i kanalizacyjna, mieszkania 
komunalne, nieruchomości gminne. 

Realizacja zadań inwestycyjnych finansowana jest z budżetu gminy oraz środków 
pomocowych z rządowych i unijnych programów i grantów.  

Ze względu na znaczne koszty przekraczające możliwości budżetu gminy inwestycje 
w zakresie budowy albo przebudowy dróg, mogą być realizowane jako inwestycje 
współfinansowane w ramach programów pomocowych przy udziale środków zewnętrznych 
i wkładu własnego gminy. 
 

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2021 r.  

 
1. Monitoring na stacji uzdatniani wody w Widuchowej – 7 196,00 zł. 

2. Budowa chodnika przy ulicy Drzewiarzy w Krzywinie – 25 351,15 zł. 

3. Utwardzenie terenu pod parking przy ul. Zielonej w Widuchowej – 14 268,00 zł. 

4. Remont nawierzchni drogi oraz przepustu na działce nr 93/2 w Rynicy – 30 750,00 zł. 

5. Przebudowa ulicy Polnej w Widuchowej – 961 350,77 zł. 

6. Utwardzenie terenu na cmentarzu w Widuchowej – 5 500,00 zł. 

7. Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Ognicy – 17 526,30 zł. 

8. Budowa przyłącza wodociągowego na cmentarzu w Ognicy – 10 000,00 zł. 

9. Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy – 12 000,00 zł. 

10. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 9 925,00 zł. 

11. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Dębogóra i Widuchowa 

 – 20 000,00 zł (Grant Sołecki). 

12. Modernizacja dachu łącznika hali sportowej w Krzywinie – 52 214,00 zł (45 000,00 zł 
z RFIL, środki własne 7 214,00 zł). 

13. Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Żelechowo – 10 800,00 zł. 

14. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ognica – 10 998,00 zł. 

15. Remont świetlicy wiejskiej w Dębogórze – 14 538,60 zł. 

16. Zakup materiałów na piłkochwyty na boisku sportowym w  Widuchowej – 11 077,64 zł. 

17. Modernizacja szatni na boisku sportowym w Widuchowej – 39 000,00 zł (19 000,00 zł- 
Grant, 20 000,00 zł-RFIL). 

18. Remont łazienki w mieszkaniu komunalnym -   31 470,00 zł. 
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Przebudowa ulicy Polnej w Widuchowej 

 

Modernizacja szatni na boisku KS „Łabędź” Widuchowa 
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WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY SOŁECKICH 
W ROKU 2021 

BOLKOWICE   

1. Remont świetlicy wiejskiej 6 000,00 zł 

Czarnówko 
 

2. Remont świetlicy wiejskiej 7 500,00 zł 

Dębogóra 
 

1. Wymiana bramy wjazdowej i wejściowej na cmentarzu 6 999,15 zł 

2. Zakup i montaż lampy solarnej 7 949,99 zł 

Krzywin 
 

1. Utwardzenie nawierzchni gruntu i posadowienie wiaty 
przystankowej 

28 493,53 zł 

Lubicz 
 

1. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej 8 903,89 zł 

Marwice 
 

1. Doposażenie placu zabaw  10 000,00 zł 

Ognica 
 

1. Budowa wiaty z wyposażeniem 17 270,00 zł 

Pacholęta 
 

1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 7 851,60 zł 

Polesiny 
 

1. Remont drogi gminnej 8 967,36 zł 

Rynica 
 

1. Remont świetlicy wiejskiej 11 000,40 zł 

Widuchowa  

1. Zakup i montaż dwóch lamp solarnych 20 000,00 zł 

2. Zakup gablot ogłoszeniowych 10 929,00 zł 

Żarczyn 
 

1. Remont świetlicy wiejskiej 13 861,04 zł 

Żelechowo 
 

1. Zakup i montaż piłkochwytu 4 482,70 zł 

2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł 
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Remont i doposażenie świetlicy w Żelechowie 

 
 

Remont świetlicy w Bolkowicach 
 

 

Zakup wyposażenia świetlic w Marwicach, Pacholętach i Żelechowie 
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Cmentarz w Ognicy – ujęcie wody, brama i ogrodzenie 

 

  
Cmentarz w Dębogórze – brama i ogrodzenie 
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8. Gospodarka komunalna 
    i mieszkaniowa 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 

Długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie Widuchowa wynosi 60 km. Liczba 
punktów poboru wody (odbiorcy indywidualni i instytucjonalni) wynosiła 1230. Na terenie 
gminy funkcjonuje 7 Stacji Uzdatniania Wody w następujących miejscowościach: 
Widuchowa, Żelechowo, Krzywin, Ognica, Rynica, Bolkowice, Czarnówko. 

W roku 2021, wyprodukowano 145543,87  m3 wody. 
 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w dwóch skanalizowanych miejscowościach 

Widuchowa i Krzywin wraz siecią przesyłową wynosiła 22,8 km. Do kanalizacji sanitarnej 
podłączono 372 gospodarstwa.  

W miejscowości Widuchowa funkcjonuje zmodernizowana mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia ścieków zaprojektowana dla aglomeracji Widuchowa o 2430 RLM. 

Oczyszczalnia wyposażona została w stację zlewczą i zbiornik retencyjny ścieków 
dowożonych, sitopiaskownik, komorę rozdziału ścieków, reaktor biologiczny, osadnik, 
komorę stabilizacji tlenowej osadu i magazyn osadu. W budynku socjalnym zlokalizowana 
jest stacja odwadniania i higienizacji osadu. 

 
W roku 2021 do oczyszczalni odprowadzono łącznie 83749,60  m3 ścieków, w tym 

poprzez sieć kanalizacyjną 64295,20  m3. Ilość ścieków dowożonych na koniec roku 
osiągnęła poziom 19454,40  m3. 

ADMINISTRACJA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY  
 

Na stanie majątku Gminy Widuchowa w roku 2021 znajdowały się 42 lokale o łącznej 
powierzchni 2335,15 m2 stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, którym administruje Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 
 

Rodzaj Ilość Powierzchnia m2 
lokale socjalne 5 236,56 

lokale komunalne 32 1748,98 

lokale użytkowe  5 349,61 
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9. Ochrona środowiska 

OCHRONA POWIETRZA 

W 2021 r. Gmina Widuchowa zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach którego przystąpiła do programu „Czyste 
Powietrze”.  

Gmina Widuchowa zaangażowała się w promocję i budowanie przekonania 
o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc 
mieszkańcom w złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach prowadzonego w Urzędzie 
Gminy Widuchowa punktu konsultacyjno-informacyjnego. 

W 2021 r. za pośrednictwem Gminy Widuchowa zostało złożonych 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie 15 wniosków 
o dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 
 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Widuchowa w dniu 20 września 2017 r.  
Uchwały Nr XXIII/252/2017 w sprawie wystąpienia Gminy Widuchowa ze Związku Gmin 
Dolnej Odry, Gmina Widuchowa od 01 stycznia 2020 r.  samodzielnie realizuje zadania 
z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i zagospodarowania tych odpadów.  

W roku 2021 zadanie realizował podmiot Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Chojnie Spółka z o.o. ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna. 

W dniu 05 października 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Widuchowa 
oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. wyłonionym w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, na  okres od 06 października 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 08 grudnia 
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5585) zmienioną 

- Uchwałą Nr XXVI/202/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2021 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 1369); 

- Uchwałą Nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 października 2021 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 4530),  
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stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2021 przedstawiała się następująco: 
 

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Gdy nieruchomość jest wyposażona w wodomierz Gdy nieruchomość nie posiada wodomierza 

Posiada kompostownik 
Nie posiada 

kompostownika 
Posiada 

kompostownik 
Nie posiada 

kompostownika 

9,70 zł za 1 m3 10 zł za 1 m3 
Liczba mieszkańców 

x 3 m3 x 9,70 zł 
Liczba mieszkańców 

x 3 m3 x 10,0 zł 

 

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbierane są odpady 
komunalne z nieruchomości zamieszkałych zbierane w sposób selektywny.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.  
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Widuchowa pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują 
koszty: 

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PZOK), 

 obsługi administracyjnej systemu, 

 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi, 

 wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych. 
 

Mieszkańcy Gminy Widuchowa mogli bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który działał przy ul. Żeromskiego 9, na terenie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.  

W PSZOK przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Widuchowa posegregowane następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

 papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury, 

 odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

 metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe, 

 bioodpady, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki, 

 chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe, 

 zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, 
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 zużyte opony, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 odpady tekstyliów i odzieży. 

 

Zbiórka odpadów na terenie Gminy Widuchowa w zabudowie wielorodzinnej 
odbywała się w systemie pojemnikowym, natomiast w zabudowie jednorodzinnej w systemie 
pojemnikowo-workowym. W workach mieszkańcy gromadzili odpady selektywne, 
a w pojemnikach zmieszane.  

W ramach wnoszonej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mieszkańcom przysługiwał: 

 odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością raz na dwa tygodnie z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, raz na tydzień z budynków wielolokalowych, 

 odbiór odpadów segregowanych z częstotliwością raz na dwa tygodnie z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych, 

  odbiór bioodpadów z częstotliwością raz na dwa tygodnie z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, raz na tydzień z budynków wielolokalowych. 

 
 

Ilość (Mg) odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Widuchowa 

 w 2021 r. 

 
W roku 2021 Gmina Widuchowa osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych – metal, papier, 
tworzywa sztuczne i szkło na poziomie 16,18 %. Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2021 roku 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 9,03%. 

 

Kod odpadu 
 

Rodzaj odpadu 

Masa odpadów 

wytworzonych na 

nieruchomościach 

zamieszkałych w Mg 

Masa odpadów 

wytworzonych na 

nieruchomościach 

niezamieszkałych w Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

132,2500 1,7560 

15 01 07 Opakowania ze szkła 116,9600 0,000 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

102,5200 0,000 

20 03 01 Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

855,7500 122,1000 

15 01 01 Opakowania z papieru 

i tektury 

35,8300 1,0070 

20 03 07 Odpady 

wielkogabarytowe 

163,6300 0,000 

Suma 1406,9400 124,863 

Łączna ilość odpadów 1531,803 
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Gmina prowadzi działania zmierzające do ,,uszczelnienia” systemu poprzez 
weryfikację danych zawartych w deklaracjach. Nieruchomości są również sprawdzane 
pod względem zużycia wody.  

Do właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji wysyłane są wezwania do jej złożenia, a w 
przypadku braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wszczynane jest postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

    

ROZLICZENIE FINANSOWE  

SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Wydatki poniesione przez Gminę Widuchowa w 2021 r. w związku 
z gospodarowaniem odpadów komunalnych to: 

 koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami (wynagrodzenie 
pracowników, składki na ubezpieczenia, fundusz socjalny, szkolenia) – 193 714,46 zł,  

 koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych – 1 341 714,42 zł, 

 koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi – 776,95 zł, 

 koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
– 214,79 zł. 

Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 1 536 420,62 zł. 
 

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, łączna 
wysokość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. 
(wg stanu na 31.12.2021 r.) wyniosła 1 235 860,78 zł, natomiast do budżetu wpłynęło: 

 

 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -1 205 127,95 zł, 

 z tytułu kosztów upomnienia - 8 129,02 zł, 

 z tytułu odsetek - 893,24 zł. 
Łącznie wpłynęło 1 214 150,21 zł.  

System gospodarki odpadami w roku 2021 nie został zbilansowany i zamknął 
się niedoborem w wysokości 322 426,00 zł. 

Rada Gminy Widuchowa w dniu 28 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałę 
Nr XXXIV/268/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 72) 
postanawiając o pokryciu powstałego niedoboru kwotą 322 426,00 zł w celu zbilansowania 
systemu.  
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WYDANE DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

L.P. PRZEDMIOT DECYZJI 
DATA 

WYDANIA  
1. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. 

zlokalizowanej na działce o nr 156/2, obręb 0003 Dębogóra, gm. 
Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, nr projektu: GRY3001A - 
umorzenie 
 

19.03.2021 r. 

2. Zalesienie działki nr 4/1, obręb Krzywin, gm. Widuchowa, woj. 
zachodniopomorskie – brak potrzeby przepr. ooś 

13.04.2021 r. 

3. Zalesienie działki nr 609/1, obręb Krzywin, gm. Widuchowa, woj. 
zachodniopomorskie – brak potrzeby przepr. ooś 

17.05.2021 r. 

4. Zalesienie działki nr 611, obręb Ognica gm. Widuchowa, woj. 
zachodniopomorskie – brak potrzeby przepr. ooś 

13.05.2021 r. 

5. Zalesienie działki nr 834/1, obręb Krzywin gm. Widuchowa, woj. 
zachodniopomorskie – brak potrzeby przepr. ooś 

29.04.2021 r. 

6. Budowa farmy fotowoltaicznej (EPV Krzywin) o łącznej mocy do 4 MW 
włącznie (z uwzględnieniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą 
na działkach o nr ewid. 133/13, 136, 137/1  obręb: Krzywin, gmina: 
Widuchowa.” – brak potrzeby przepr. ooś 

05.07.2021 r. 

7. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr 
ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice, w gminie 
Widuchowa.- ustalono środowiskowe uwarunkowania 

16.09.2021 r. 

 

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

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 

706 722 486 123 220 599 340 841 319 624 21 218 366 880 166 499 199 381 

 

W 2021 r. wpłynęło 27 wniosków z terenu Gminy Widuchowa w sprawie 
przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Widuchowa, lecz w trakcie procedury uzyskania dofinansowania 1 wniosek został 

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/
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anulowany przez wnioskodawcę – zgłoszona ilość wyrobów azbestowych (głównie pokrycia 
dachowe) wyniosła 35 480 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 Szczecinie. 

W 2021 r. Gmina Widuchowa przystąpiła do programu WFOŚiGW w Szczecinie 
w przedmiocie dofinansowania zadań związanych z usuwaniem azbestu dla jednostek 
samorządu terytorialnego, skutkiem czego udało się pozyskać środki na realizacje Programu 
w wysokości 16 001,00 zł. 

Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 19 197,00 zł, z budżetu gminy 
wyasygnowano 3 196,00 zł. 
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10. Gospodarka nieruchomościami 

DZIERŻAWA I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
 

W roku 2021 zawarto 35 umowy dzierżawy terenu oraz dokonano sprzedaży łącznie 
11 nieruchomości. Wygaszono trwały zarząd w stosunku do 2 nieruchomości. 

 

EWIDENCJA SPRZEDAŻY ZASOBÓW MIENIA 

KOMUNALNEGO W 2021 ROKU 

Lp.  
Oznaczenie  

nieruchomości /lokalu 
Forma zbycia 

Data 

transakcji 

Cena 

sprzedaży/ 

forma wpłaty 

1. 
Obręb Rynica,  
dz. 61/3 o pow.0,0109 ha 

przetarg 
nieograniczony 

01.02.2021 r. 
1 820 zł 
gotówka 

2. 
Obręb Rynica 
dz. 61/4 o pow.0,0046 ha 

przetarg 
nieograniczony 

01.02.2021 r. 
1 120 zł 
gotówka 

3. 
Obręb Widuchowa 2 
dz. 706/10 o pow.0,0727 ha 

przetarg 
nieograniczony 

16.04.2021 r. 
42 930 zł 
gotówka 

4. 
Obręb Marwice 
dz. 90/2 o pow.0,1139 ha 

przetarg 
nieograniczony 

24.05.2021 r. 
8 080 zł 
gotówka 

5. 
Obręb Bolkowice 
dz. 1/25 o pow.0,0608 ha 

przetarg 
nieograniczony 

19.10.2021 r. 
8 100 zł 
gotówka 

6. 
Obręb Marwice 
dz. 80 o pow.0,04 ha 

przetarg 
nieograniczony 

03.11.2021 r. 
8 080 zł 
gotówka 

7. 
Obręb Marwice 
dz. 81 o pow.0,08 ha 

przetarg 
nieograniczony 

03.11.2021 r. 
16 160 zł, 
gotówka 

8. 
Obręb Marwice 
dz. 78 o pow.0,07 ha 

przetarg 
nieograniczony 

17.12.2021 r. 
15 150 zł, 
gotówka 

9 

Obręb Krzywin  
nieruchomość zabudowana budynkiem 
mieszkalnym nr 2 przy ulicy 
Królewieckiej w Krzywinie, w którym 
znajduje się jeden lokal mieszkalny, 
oznaczona jako działka nr 840/3 
o pow. 0,2719 ha 

sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na 
rzecz najemcy 

03.11.2021 r. 

6 490 zł 
gotówka 

(po 
zastosowaniu 

bonifikaty 
95%) 

10 

Lokal nr 1 w budynku nr 41 w Rynicy 
o pow. 72,12 m2 wraz 
z pomieszczeniem przynależnymi oraz 
udziałem 3782/10000 w działce nr 
109/2 o pow. 0,2284 ha obręb Rynica 

sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na 
rzecz najemcy 

19.03.2021 r. 

2 250 zł 
gotówka 

(po 
zastosowaniu 

bonifikaty 
95%) 

11 
Obręb Widuchowa 2 
dz. 708/6 o pow.0,0529 ha 

sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na 
rzecz użytkownika 
wieczystego 

10.08.2021 r. 

10 000 zł 
10 rat 

miesięcznych 
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W TRWAŁY 

ZARZĄD W 2021 ROKU 

Lp Nazwa jednostki 
Obręb 

ewidencyjny 
Numer 
działki 

Powierzchnia w ha 

1. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Widuchowej 

Kłodowo 
67/7,67/8, 
67/3 

0,0251 ha  
udz. 227/1000 

0,0109 ha 
 udz. 120/1000 

2. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Widuchowej 

Lubicz 
460/20, 
460/21 

0,0700 ha 
udz. 2439/10000 

0,0688 ha 
udz. 2500/10000 

3. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Widuchowej 

Żarczyn 291/1 
0,1162 ha 

 udz. 729/10000 
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11. Planowanie i zagospodarowanie 
     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  
 

Zgodnie z treścią Uchwały Nr XXIX/304/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 
26 września 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego aktualność zachowało 12 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, przyjętych następującymi uchwałami Rady Gminy 
Widuchowa: 

 
1. Uchwałą Nr XIX/211/97 z dnia 14 marca 1997 r. 
2. Uchwała Nr XXX/305/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. 
3. Uchwałą Nr XIX/184/2000 z dnia 10 listopada 2000 r. 
4. Uchwałą Nr IV/34/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. 
5. Uchwałą Nr X/90/2003 z dnia 30 października 2003 r. 
6. Uchwałą Nr X/91/2003 z dnia 30 października 2003 r.  
7. Uchwała Nr XII/107/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. 
8. Uchwałą Nr XXI/219/2009 z dnia 25 marca 2009 r. 
9. Uchwałą XXIII/247/09 z dnia 28 maja 2009 r. 
10. Uchwałą Nr XXXIV/353/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. 
11. Uchwałą Nr XII/118/2016 z dnia 16 maja 2016 r. 
12. Uchwałą Nr XXVII/286/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 
W roku 2021 Rada Gminy Widuchowa podjęła Uchwałę Nr XXVII/212/2021 z dnia 

20 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym 
Dębogóra. 

 
MPZP Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra 

  
W celu zabezpieczenia potrzeb inwestycyjnych mieszkańców Gminy Widuchowa, 

w nawiązaniu do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.981 z późn. zmianami), która wprowadza 
wzajemne normy odległościowe wież elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych 
lub budynków o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja mieszkaniowa, w roku 
2021 podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia nowych miejscowych planów 
dla miejscowości Żelechowo, Kiełbice, Żarczyn i Wilcze.  

Rzeczywiste odległości od wież elektrowni wiatrowych na terenie objętym 
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego stwarzały poważne 
zagrożenie dla dalszego rozwoju nowych terenów mieszkaniowych w wyżej wymienionych 
miejscowościach.  

 
Podjęte zostały następujące uchwały: 
1. Uchwała Nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
miejscowości Żelechowo i Kiełbice, obręb Żelechowo, gm. Widuchowa. 

2. Uchwała Nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
miejscowości Wilcze i Żarczyn, obręb Żarczyn, gmina Widuchowa.  

 
W roku 2021 trwała procedura opracowania planów, uchwalenie planów przewidziano 

na rok 2022. 
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12. Transport publiczny 
 

Gmina Widuchowa w roku 2021 utworzyła trzy linie komunikacyjne o charakterze 
użyteczności publicznej w ramach gminnego transportu publicznego: 

 Linia Nr 1: Widuchowa – Dębogóra – Pacholęta – Czarnówko – Pacholęta – Marwice 
–  Dębogóra – Widuchowa, dł. linii 28 km, 

 Linia Nr 2: Krzywin – Rynica – Ognica – Widuchowa, dł. linii 26 km, 

 Linia Nr 3: Widuchowa – Polesiny – Żelechowo – Wilcze – Żarczyn – Kłodowo – 
Krzywin, dł. linii 34 km. 

Umowa z operatorem zawarta została na okres od 9 lutego 2021 r. do 21 grudnia 
2021 r. Przewozy były realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, łączna długość 
tras w okresie obowiązywania umowy wyniosła 30 520 km. Całkowity koszt zadania (wartość 
umowy) zamknął się kwotą 137 632,00 zł.  

Gmina Widuchowa otrzymała dopłatę do przewozów osób o charakterze 
użyteczności publicznej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej w wysokości 84 480,00 zł. Ponadto w okresie nauki szkolnej 
mieszkańcy korzystali z komunikacji regularnej w ramach dowozów szkolnych. 
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13. Edukacja 
Na terenie Gminy Widuchowa funkcjonują następujące placówki oświatowe, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa: 

 Gminne Przedszkole w Widuchowej, 

 Szkoła Podstawowa w Krzywinie z oddziałem przedszkolnym, 

 Punkt Przedszkolny w Krzywinie, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Widuchowej  
z oddziałem przedszkolnym. 
 

  

 
Plan sieci publicznych szkół oraz granice obwodów zostały ustalone Uchwałą 

Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Widuchowa 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 
2019 roku przedstawia tabela: 
 

Nazwa szkoły 
Adres siedziby 

szkoły 
Granice obwodu szkoły 

Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Szafera w 
Widuchowej 

ul. Barnima III 1 
74-120 Widuchowa 

Bolkowice, Czarnówko, Debogóra, Lubicz, 
Lubiczyn, Marwice, Ognica, Pacholęta, 
Widuchowa, Widuchowa Stacja, Widuchówko 

Szkoła Podstawowa w 
Krzywinie 

ul. Królewiecka 41 
74-121 Krzywin 

Kłodowo, Kełbice, Krzywin, Krzywinek, Pąkowo, 
Polesiny, Rynica, Wilcze, Żarczyn, Żelechowo 
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DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r. 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

Placówka 
Liczba 

uczniów oddziałów średnio w oddziale 

1 
Szkoła Podstawowa w Krzywinie 
łącznie z oddziałem i punktem 
przedszkolnym 

153 10 15,30 

2 
Szkoła Podstawowa w Widuchowej 
łącznie z oddziałami przedszkolnymi 

342 18 19,00 

3 Gminne Przedszkole w Widuchowej 72 4 18,00 

Razem 567 32 17,72 

 

ZATRUDNIENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

Placówka Ogółem Nauczyciele Administracja Obsługa 

Gminne Przedszkole 15 7 2 6 

Szkoła Podstawowa 
w Krzywinie 

30 21 3 6 

Szkoła Podstawowa 
w Widuchowej 

47 36 3 8 

Razem 92 64 8 20 
 

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 2021 roku wyniosły ogółem 

8 660 930,11 złotych. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia tabela: 

 

l.p. Klasyfikacja budżetowa Wydatki w zł 
1 Przedszkola 1 252 718,47 

2 Inne formy wychowania przedszkolnego 77 331,03 

3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354 965,93 

4 Szkoły podstawowe 5 655 978,61 

5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod nauczania 

597 010,00 

6 Dowożenie uczniów do szkół 599 337,39 

7 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 045,03 

8 Zapewnienie bezpłatnych podręczników 53 719,15 

9 Pozostała działalność 43 824,50 

Razem 8 6609 30,11 
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Po uwzględnieniu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 

w wysokości 4 767 374,00 złotych, wydatki na oświatę i wychowanie poniesione przez 
budżet gminy w 2021 roku wyniosły 3 893 556,11 złotych.  
 

DOWOZY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zadanie pn. 
 „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowanych w oparciu 

o komunikację regularną i regularną specjalną od 01 września 2021 roku do 24 czerwca 2022 roku.” 
wyłoniono wykonawcę usługi, którym zostało KONSORCJUM: 

 

1. Przedsiębiorstwo Usługowe Argos Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 
ul Matejki 25/1, 66-400 Gorzów Wlkp.  

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o. o. 
z siedzibą w Szczecinie, ul. Heyki 4, 70-631 Szczecin.  

3. ONTOUR TRANSPORT Spółka z o. o. z siedzibą w Widuchowej, ul Bulwary 
Rybackie 12, 74-120 Widuchowa. 

Dowozy szkolne objęły 337 uczniów szkół podstawowych i przedszkola. Dowozem uczniów 
niepełnosprawnych do szkół i placówek objęto 8 uczniów. 
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Dla zapewnienia opieki podczas dowozów Gmina Widuchowa zatrudniała łącznie 
8 opiekunek dowozów (7 - dowozy szkolne do gminnych placówek i 1 – dowóz dzieci 
niepełnosprawnych).  

 
Liczba dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej w Widuchowej  

oraz Gminnego Przedszkola w Widuchowej 
 

L.p. Miejscowość 
Szkoła 

Podstawowa 
Przedszkole 

Razem ilość 
dzieci 

1. Czarnówko 10 1 11 

2. Pacholęta 6 0 6 

3. Marwice 13 3 16 

4. Dębogóra 31 5 36 

5. Lubicz 54 12 66 

6. Bolkowice 12 1 13 

7. Lubiczyn 5 2 7 

8. Widuchowa - Stacja   7 1 8 

9. Ognica 43 7 50 

10. Rynica 8 2 10 

11. Krzywin 8 3 11 

12. Kłodowo 1 0 1 

13. Żarczyn 0 3 3 

14. Żelechowo 1 5 6 

15. Wilcze 1 1 2 

Razem 200 46 246 
 

Liczba dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej  
Oddziału i Punktu przedszkolnego w Krzywinie 

 

Lp. Miejscowość 
Szkoła 

Podstawowa 

Punkt 
Przedszkolny 
i Oddział „0” 

Razem 

1. Kłodowo 5 2 7 

2. Żarczyn 23 4 27 

3. Żelechowo 32 10 42 

4. Wilcze 3 1 4 

6. Polesiny 0 0 0 

7. Rynica 2 4 6 

8. Kiełbice 5 0 5 

Razem 70 21 91 
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14. Biblioteka 
W Gminie Widuchowa w 2021 roku funkcjonowała jedna biblioteka – Gminna 

Biblioteka Publiczna w Widuchowej z filią w Krzywinie. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan księgozbioru wynosił 23 672 woluminów. Liczba 
zarejestrowanych czytelników wynosiła 648. 

 W ciągu roku 2021 zarejestrowano 6 377 odwiedzin w bibliotece, łącznie 
w wypożyczalni i czytelni, wypożyczono 8 792 woluminów oraz 707 czasopism.  

W roku objętym raportem – 2021 - zakupiono 798 woluminów na kwotę 18 875,64 zł, 
ubytkowano 3 289 woluminów. Zakupy pozycji książkowych dokonywane były z dotacji 
organizatora oraz dotacji Biblioteki Narodowej. Z kwoty dotacji Biblioteki Narodowej 
zakupiono zdalny dostęp do e-booków i audiobooków w bazie Legimi. Umowę z Legimi 
podpisano na okres od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. na 21 kodów miesięcznie, 
na kwotę 1 008 zł. 

    Zakupu książek dokonywano głównie w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji 
Książek AZYMUT w Warszawie, w Hurtowni Platon oraz w wydawnictwach.  

Opracowanie zbiorów od 2000 r. odbywa się w systemie komputerowym SOWA. 
Od 20 czerwca 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej  pracuje 
w  zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21, w zakresie modułów: 
podstawowego z obsługą bibliografii regionalnej, retrokonwersji z protokołem Z39.50, 
opracowania inwentarza, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skontrum oraz zdalnego 
zamawiania i rezerwowania.   

Z dniem 1 sierpnia 2014 r. GBP w Widuchowej przystąpiła do portalu 
www.w.bibliotece.pl, ogólnodostępnego serwisu skierowanego do wszystkich użytkowników 
Internetu, zainteresowanych poszukiwaniem oraz wymianą informacji na temat zbiorów 
gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych. Założenie konta czytelnika w wyżej 
wymienionym portalu jest bezpłatne. Biblioteka prowadzi stronę na Facebooku.  

  Z uwagi na fakt, iż siedziby bibliotek: GBP w Widuchowej oraz filii w Krzywinie 
mieszczą się w budynkach szkół, biblioteki ściśle współpracują ze Szkołą Podstawową 
w Widuchowej oraz Szkołą Podstawową w Krzywinie. Ponadto biblioteka współpracuje 
z Biblioteką Publiczną w Gryfinie i Książnicą Pomorską w Szczecinie. 

Biblioteka prenumeruje literaturę fachową: Poradnik bibliotekarza, z którego 
bibliotekarze czerpią inspiracje i pomysły do dalszej pracy. Biblioteka w swoich zbiorach 
gromadzi stare widokówki z Gminy Widuchowa.  

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Widuchowej dostępna jest wystawa „Widuchowa 
na starych widokówkach”. W 2019 roku biblioteka zdigitalizowała zbiory starych widokówek 
z Gminy Widuchowa na profesjonalnym sprzęcie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.  

Zbiór liczy 107 obiektów, z czego 34 jest udostępnione w Zachodniopomorskiej 
Bibliotece Cyfrowej Pomerania. Pozostałe zbiory będą sukcesywnie opracowywane 
i włączane do ZBC. 

 
 
 

http://www.w.bibliotece.pl/
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15. Ochrona zdrowia 
Na terenie gminy w 2021 roku funkcjonował jeden podmiot leczniczy Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna, ul. Poniatowskiego 15, 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 2, 74-121 Krzywin. 

Harmonogram pracy placówek: 

 Przychodnia w Widuchowej - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 18.00, 

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

 Opiekę nad pacjentami sprawuje specjalista medycyny rodzinnej. W przychodni 
w Widuchowej funkcjonuje prywatny gabinet stomatologiczny, a w Krzywinie prywatny 
gabinet stomatologiczny wykonujący także świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

 W 2021 roku Oddziały Przychodni Rodzinnej w Widuchowej i Krzywinie 
zrealizowały ponad 16000 (szesnaście tysięcy) wizyt, do 15 marca 2022 wykonały ponad 5500 
(pięć tysięcy pięćset) szczepień przeciwko SARS COV -2 w punktach i ponad sto w domach 
pacjentów oraz ponad pół tysiąca szczepień przeciwko grypie. 

Z budżetu gminy finansowany jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, w tym działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zgodnie z głównymi zadaniami zawartymi w Programie, w ramach zwiększenia 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków oraz udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnienia 
od środków psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed 
przemocą w rodzinie, w lipcu 2021 roku podpisano umowę dotyczącą prowadzenia 
poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym na terenie Gminy Widuchowa, a we wrześniu 
2021 roku podpisano umowę na obsługę prawną Punktu Konsultacyjnego do spraw 
Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Gminie Widuchowa. Na zadanie to wydatkowano 
z budżetu gminy łącznie kwotę 11 543,41 złotych. 

W roku 2021 na terenie Gminy Widuchowa funkcjonowały świetlice wiejskie 
w miejscowościach: Czarnówko, Marwice, Dębogóra, Bolkowice, Kłodowo, Żarczyn. 
Świetlice z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 funkcjonowały od czerwca 
2021 roku do grudnia 2021 roku. Na wynagrodzenia opiekunek świetlic wydatkowano kwotę 
23 883,80 złotych.  

 W roku 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
odbyła 5 spotkań, na wynagrodzenia dla członków komisji wydatkowano kwotę 4 193,55 
złotych. Komisja skorzystała ponadto z dwóch kursów online: w szkoleniu „Skuteczna 
realizacja zadań GKRPA” uczestniczyło 3 członków komisji natomiast w szkoleniu 
„Prawidłowe wydatkowanie środków w ramach GKRPA” uczestniczyło 5 członków komisji. 
Na ten cel wydatkowano kwotę 1 800 złotych. 

Zgodnie z celem zawartym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na prowadzenie 
działań edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych wobec dzieci i młodzieży, pochodzących 
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z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii i wobec ich rodziców/ opiekunów, w tym 
udzielenie dotacji na prowadzenie świetlic wiejskich oraz doposażenie szkół w materiały 
edukacyjne, w obydwu szkołach podstawowych w Gminie Widuchowa przeprowadzono 
warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne – kwota łączna 19 598,83 złotych. 

W ramach zadania jakim było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, które zawarte było w Programie, zorganizowano cykl Familiad rowerowych 
pod hasłem „Ze wszystkich uzależnień wybieram sport!”. Podczas wydarzeń promowano 
zdrowy tryb życia oraz rozdawano gadżety z hasłem przewodnim. Na ten cel, w 2021 roku  
wydatkowano kwotę 3 352,99 złotych.  

 

   

Familiada rowerowa 

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie po okresie pandemii 
i obostrzeń zorganizowano, w każdej miejscowości w Gminie Widuchowa animacje z okazji 
Dnia Dziecka (w dniach 03.06-05.06.2021 roku) – kwota łączna 3 496,30 złotych.  
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W celu ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego oraz prowadzenia działań związanych 
z integracją społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin 
zorganizowano spotkanie opłatkowe osób uzależnionych i ich rodzin, w którym udział 
wzięły osoby którym udało się wyjść z nałogu, osoby uzależnione, terapeuta ds. uzależnień, 
kurator zawodowy dla dorosłych, księża z parafii Gminy Widuchowa, Wójt Gminy 
Widuchowa, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. W 2021 roku 
sfinansowano wyjazdy na rekolekcje Klubu AA w Zakładzie Gospodarczym Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Rokitnie, rekolekcje w Nadmorskim Domu Rekolekcyjnym 
w Mrzeżynie oraz wyjazd na 28 Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu – 
kwota łączna 9 654,40 złotych. 

W ramach rozwijania i wspierania działalności punktu informacyjno- konsultacyjnego 
w Widuchowej dla osób z problemami alkoholowymi, współuzależnionych, szukających 
wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów dokonano zakupu zabudowy 
meblowej oraz kserokopiarki za kwotę łączną 16 942,02 złotych. 

Dochody budżetu z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wyniosły w skali roku 76 958,77 zł.  

Uzyskane w 2021 r. dochody zostały przeznaczone na: 

       realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych – 101 554,90 zł, 

        realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 0,00 zł. 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 17 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych, w ciągu roku wydano 2 jednorazowe pozwolenia. 
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16. Pomoc społeczna 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom 
życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób 
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej. Osoby 
i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania 
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

W zakresie pomocy społecznej Gmina Widuchowa realizuje zadania własne i zlecone:  

- przyznawanie i wypłacanie: zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych, 
zasiłków stałych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego, zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu, zasiłków w formie biletu 
kredytowanego, zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 
lub ekologiczną, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą ciężko 
chorą, praca socjalna,  

-  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;  

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 
dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, załatwianie formalności związanych 
z pogrzebem osoby samotnej lub bezdomnej;  

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca gminy w tym domu, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, 
w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; 

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 
z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 
opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;  

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej oprócz zadań wynikających 
z ustawy o pomocy społecznej również przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze „500 Plus”, stypendia 
szkolne a także wypłaca dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla odbiorców wrażliwych. 

W roku 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej 
zatrudnionych było 22 osoby w tym: 12 osób na umowę o pracę (2 na ½ etatu) oraz 8 osób 
wykonujących usługi opiekuńcze na umowę zlecenie. 
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Najważniejsze rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2021 roku przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Widuchowej zestawione zostały w tabelach: 

 

POMOC SPOŁECZNA 

Rodzaj świadczenia Wydatkowana 
kwota 

Liczba 
świadczeń 

Zasiłki stałe 323 001 zł 559 

Składki na ubezpieczenia społeczne na 
rzecz osób uprawnionych 

26 639 zł 
506 

Zasiłki okresowe 143 534 zł 436 

Zasiłki celowe 49 129 zł 99 rodzin 
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

              9 280 zł 4 rodziny 

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 171 552 zł 232 osoby, w tym: 
127 uczniów, 
61 osób dorosłych 

Usługi opiekuńcze 143 302 zł 14 środowisk 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej 388 612 zł 13 osób  
133 świadczenia 

 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Rodzaj świadczenia Wydatkowana 
kwota 

Zasiłki rodzinne 331 228,28 zł 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 192 524,69 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 389 771 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 777 240 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 101 581 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 21 000 zł 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 12 000 zł 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby 
pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

75 778 zł 

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne 

20 600 zł 

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

21 496 zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
specjalny zasiłek opiekuńczy 

8 537 zł 

Świadczenie rodzicielskie 157 830 zł 

Zasiłek dla opiekuna 44 163 zł 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 218 719,72 zł 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych 93 498,37 zł 
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INNE ŚWIADCZENIA 

Rodzaj świadczenia Wydatkowana 
kwota 

Liczba 
świadczeń 

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 
„Rodzina 500 Plus” 

4 699 921,69 zł 9149 

Dodatki mieszkaniowe 17 656,00 zł 73 

Dodatki energetyczne 685,48 zł 40 

KARTA DUŻEJ RODZINY 
 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom 
oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci. 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. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania 
się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.  

W roku 2021 wydano 29 kart. 

 Od lutego 2016 r., na podstawie porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Szczecinie, wydawana jest Zachodniopomorska Karta Rodziny 
i Zachodniopomorska Karta Seniora, która podobnie jak Karta Dużej Rodziny uprawniają 
do systemu zniżek. Z tego rodzaju kart mogą skorzystać rodziny z dwojgiem dzieci 
i seniorzy. 

W roku 2021 nie wydano kart z uwagi na brak zainteresowania.  

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej realizuje zadanie, jakim jest 
wypłacanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. To świadczenie może otrzymać uczeń 
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie. W roku 2021 przyjęto ogółem 57 wniosków o stypendium szkolne i 1 wniosek 
o zasiłek szkolny. Przyznano 48 stypendiów i 1 zasiłek szkolny.  Koszt ogółem 63 340 zł, 
w tym 12 668 zł to środki własne gminy.   

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 
Na terenie Gminy Widuchowa realizowano zadanie z zakresu dystrybucji artykułów 

spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
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Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Program trwał do czerwca 2021 roku i został przedłużony do września 2022 roku. 
Jako organizacja pozarządowa, zadanie to na terenie Gminy Widuchowa realizuje Caritas. 
Pracownicy GOPS w ramach współpracy kwalifikują osoby i rodziny do przyznania tego 
rodzaju pomocy poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i weryfikację 
dochodów na jedną osobę w rodzinie. Od 2021 roku żywność wydawana była 
dla mieszkańców całej gminy w każdy wtorek od godz. 9 do godz. 14 przez Caritas 
w Widuchowej. Do tej pory zakwalifikowano 580 osób z terenu całej gminy.  

W ramach Programu dożywiania w latach 2014-2020 gmina zapewnia pomoc 
w zakresie dożywania w formie bezpłatnych posiłków. Na wniosek Wójta Gminy 
Widuchowa Wojewoda Zachodniopomorski wyraził zgodę na zmniejszenie wkładu 
własnego gminy do 20% kosztów realizacji programu. 

Z pomocy w zakresie dożywiania w roku 2021 skorzystało łącznie 232 osoby 
(127 uczniów, 61 osób dorosłych). Kwota wydatkowana na ten cel w 2021 roku wyniosła 
171 552 zł z czego z budżetu gminy przeznaczono kwotę - 51 552 zł, (pozostała kwota 
tj. 120 000 zł pochodziła z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego).  

Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę – 118 814 zł, 
natomiast dla osób dorosłych w formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności kwotę – 
52 738 zł. 

W ramach ogłoszonego w maju przez Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Stargardzie konkursu pn.: „Zakup produktów i usług 
w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom 
wystąpienia COVID -19" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej pozyskał 
w ramach złożonego wniosku 400 bezpłatnych obiadów dla mieszkańców Gminy 
Widuchowa. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Widuchowej zakwalifikowali 40 osób, które spełniły kryteria do otrzymywania pomocy 
w postaci bezpłatnych obiadów. Obiady przygotowywane były i dostarczane do Widuchowej 
przez Spółdzielnię Socjalną „Promyk" z Goszkowa, a dalszą dystrybucją do osób 
potrzebujących zajmowali się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Widuchowej dostarczając im posiłki bezpośrednio do miejsca ich zamieszkania. Całość 
odbywała się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Posiłki dostarczane były 
w terminie od 12 do 23 lipca 2021 roku (w dni robocze). Dzięki tej pomocy codziennie 
40 osób z Gminy Widuchowa otrzymało ciepły posiłek. 

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 XIII/102/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 
2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023 
zmienionej Uchwałą Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 lutego 2021 r. 
zmieniony został czas obowiązywania Gminnego Programu Wspierania Rodziny z okresu 
2020-2023 na okres 2020-2022. W ramach Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Widuchowej podjął w 2021 r. następujące działania: 

1. Opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny. 
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2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny (asystent 
rodziny w roku 2021 z uwagi na dłuższą nieobecność w pracy nie brał udziału 
w szkoleniach). 

3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa – w 2021 r. wsparciem asystenta 
rodziny objętych było 15 rodzin. Asystent rodziny wykonywał następujące 
działania: 

 udzielał pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 
domowego, 

 udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

 udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

 udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych 
dzieci i rodziców, 

 udzielał pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy 
zarobkowej, 

 wspierał aktywność społeczną rodzin – w roku 2021 placówki oświatowe 
z terenu Gminy Widuchowa organizowały wydarzenia o różnej tematyce, 
na terenie gminy odbywało się wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym;    

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających- 
w 2021 r. zadanie to nie było realizowane z uwagi na brak chętnych na zostanie 
rodziną wspierającą. Pracownicy socjalni, asystent rodziny podejmują działania 
na rzecz utworzenia rodzin wspierających poprzez upowszechnianie informacji 
i zachęcanie osób z najbliższego otoczenia dziecka i rodziny, jest to głównie 
rodzina biologiczna oraz sąsiedzi. GOPS rozpowszechnia ulotkę informacyjną, 
która została umieszczona na stronie internetowej Gminy Widuchowa; 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc 
dla dzieci – w 2021 r. prowadzona była Placówka Wsparcia Dziennego- Świetlica 
Środowiskowa w Widuchowej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę i funkcjonowała pod nazwą Placówka Wsparcia Dziennego – 
Świetlica Środowiskowa w Widuchowej. Służyła ona dzieciom i młodzieży 
szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca atrakcyjnego, spokojnego 
spędzania czasu wolnego. W roku 2021 do Placówki uczęszczało około 7 dzieci. 
Koszt utrzymania – wynagrodzenie oraz zakup materiałów wyniósł – 23 850,36 zł.  

 W 2021 r. jako zadanie zlecone organizacji pozarządowej drugi rok prowadzona była 
Placówka Wsparcia Dziennego w Lubiczu w formie opiekuńczej. Zadanie to realizowane 
było przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, na podstawie ogłoszonego 
konkursu przez gminę. Placówka funkcjonowała w okresie od 29 stycznia do 31 grudnia 
2021 r. we wszystkie dni robocze w wymiarze co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach 
dostosowanych do potrzeb uczestników oraz rodziców.  

 Placówka prowadzona była w obiekcie stanowiącym własność gminy. Zapewniała 
dzieciom pomoc w nauce, opiekę i wychowanie, organizację czasu wolnego, zabaw, zajęć 
sportowych oraz rozwój zainteresowań, w miarę możliwości posiłek, współpracę z rodzicami 
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oraz placówkami oświatowymi. Placówka zapewniała miejsce dla 15 dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym z terenu gminy.  

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej w 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 168 986,30 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej współfinansował również pobyt 
dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej. W 2021 r. wydatki gminy na ten cel wyniosły 117 493,98 zł. W rodzinach 
zastępczych oraz w placówkach – opiekuńczo - wychowawczych przebywało 22 dzieci. 
Liczba dzieci rośnie z roku na rok. Do rodziny biologicznej powróciło jedno dziecko. 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej podejmował 
działania na rzecz kobiet w ciąży, ich rodzin oraz rodzin z dzieckiem, u którego 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie jego porodu. 
Działania polegały na opracowaniu i zamieszczeniu lokalnego informatora „Za Życiem” 
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej GOPS Widuchowa. Ponadto informacji i poradnictwa w tym obszarze 
udzielają pracownicy GOPS. W roku 2021 nie wpłynął żaden wniosek o koordynację 
poradnictwa opisanego w art. 8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. 

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

 Realizatorem 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. Adresatami Gminnego 
Programu są: ofiary i sprawcy przemocy, rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci, 
rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, przedstawiciele instytucji i służb pracujących 
z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, 
pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy Sądu, policjanci, wychowawcy, terapeuci, 
kuratorzy społeczni, pracownicy służby zdrowia, duchowni), przedstawiciele władz lokalnych 
(radni, sołtysi), mieszkańcy Gminy Widuchowa. 

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 2021 roku wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 10 „Niebieskich Kart A” 
w których podjęto działania interwencyjne tj.:  

1) wysłano dwa wnioski do sądu o wgląd w sytuację rodziny;  
2)  siedem osób skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz konsultanta ds. uzależnień;  
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3) informowano o możliwości skorzystania z programów korekcyjnych 
i edukacyjnych w PCPR Gryfino; 

4) trzy osoby skierowano do programu korekcyjnego dla sprawców przemocy 
w PCPR Gryfino. 

  W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania, zastosowano 
się do rekomendacji Wojewody Zachodniopomorskiego. 

  Zespół Interdyscyplinarny wypracował spójne procedury postępowania podczas 
interwencji wobec ofiar i sprawcy przemocy w rodzinie, które realizowane były na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

W roku 2021 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 691 zł. 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OSRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII 

W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 

Rok 2021 był kolejnym, drugim rokiem innym od pozostałych, w związku 
z ogłoszeniem na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2. Aby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej mógł realizować swoje 
zadania zgodnie z ustawami, pracownicy stosowali się do wcześniej wprowadzonych 
niezbędnych procedur takich jak: procedura bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy 
biurowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-
2, procedura postępowania do usługi "zakupy dla seniorów" dla osób przebywających 
i nie przebywających w kwarantannie, procedura wykonywania pracy poza miejscem 
jej stałego wykonywania (praca zdalna).  

Pracownicy socjalni wykonywali swoje obowiązki tak jak dotychczas, wywiady 
środowiskowe przeprowadzali z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sytuacjach koniecznych 
byli w środowisku, przeprowadzali wywiady telefoniczne, usługi opiekuńcze były 
wykonywane w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, bowiem opiekunki zostały 
wyposażone w środki ochrony osobistej. Osobom potrzebującym, a przebywającym 
w kwarantannie robione i dostarczane były zakupy do miejsca ich pobytu.  

Praca pracowników GOPS zorganizowana była w sposób zapewniający im bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy. W związku z tym, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych – wprowadziła możliwość polecenia pracownikowi wykonywania, przez czas 
oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania 
(praca zdalna), część pracowników GOPS wykonywała pracę w tej formie.  

Powyższe rozwiązania posłużyły zarówno zapewnieniu bezpieczeństwa w okresie 
pandemii jak i pozwoliły uniknąć sytuacji paraliżu jednostki.  
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17. Organizacje społeczne 
W 2021 r., na terenie Gminy Widuchowa funkcjonowały następujące organizacje 

społeczne: 

- Stowarzyszenie „Nadodrzańskie Klimaty”; 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Widuchowa; 

- Klub Sportowy KS „Łabędź” Widuchowa; 

- Klub Sportowy LUKS Krzywin; 

- Klub Sportowy KS „Czarni Czarnówko”; 

- Koło Gospodyń Wiejskich Lawenda w Widuchowej; 

- Koło Gospodyń Wiejskich Magnolia w Bolkowicach; 

- Koło Gospodyń Wiejskich Perła w Żelechowie; 

- Koło Gospodyń Wiejskich Szafir w Krzywinie; 

- Koło Gospodyń Wiejskich Lubiczanki w Lubiczu; 

- Koło Gospodyń Wiejskich Karotki w Ognicy; 

- Koło Gospodyń Wiejskich Wilczy Żar w Żarczynie; 

- Ochotnicza Straż Pożarna Widuchowa; 

- Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin; 

- Ochotnicza Straż Pożarna Ognica. 

Współpraca Gminy Widuchowa  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego w 2021 roku  opierała się na programie uchwalonym Uchwałą 
Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 08 grudnia 2020 roku. 

Głównym celem współpracy było kształtowanie partnerstwa pomiędzy samorządem 
Gminy, a działającymi na rzecz jej mieszkańców organizacjami pozarządowymi, wspólnie 
dążących do rozwoju gminy. Program współpracy dotyczył społeczników oraz organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy 
lub na rzecz mieszkańców Gminy niezależnie od miejsca siedziby podmiotu. 

W związku z obostrzeniami ogłoszonymi z powodu pandemii COVID-19 realizacja 
zadań w 2021 roku była częściowo ograniczona lub niemożliwa do zrealizowania. 

  W 2021 r. na realizację zadań publicznych objętych programem współpracy Gminy 
Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 
kwotę w wysokości 115 000,00 złotych, wykorzystano 106 926,77 złotych. 

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu konkursu na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Komisja konkursowa 
dokonała oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy. 
Wpłynęły 3 oferty- wszystkie zostały ocenione pozytywnie i Komisja zaproponowała 
przyznanie dofinansowania we wnioskowanej wysokości.  
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Podczas realizacji zadania w 2021 roku dwa kluby sportowe spadły do niższej ligi 
rozgrywkowej (z A klasy do B klasy). Z uwagi na zmniejszenie wydatków nastąpiły zwroty 
dotacji: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krzywin dokonał zwrotu niewykorzystanej 
dotacji w wysokości 6.394,63 zł, a Klub Sportowy Czarni Czarnówko dokonał zwrotu 
w wysokości 678,60 zł.  

W roku 2021 po raz pierwszy przyznano dotację w ramach tzw. małych grantów. Klub 

Sportowy Łabędź Widuchowa złożył wniosek o przyznanie środków w wysokości 

10.000,00 zł na szkolenie dzieci i młodzieży w nowopowstałych drużynach. Dotacja została 

w całości wykorzystana i rozliczona.               

 

Sprawozdanie z realizacji  zadania przedstawia zestawienie: 
 

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

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji (zł) 

1. Wspieranie  
i upowszechnianie kultury 
fizycznej w miejscowości 
Czarnówko pn. „Sport jest 
dobry na wszystko – także 
w Czarnówku” 

Klub Sportowy 
Czarni Czarnówko 
Czarnówko 1                  
74-120 Widuchowa 

23 000,00  22 321,40 

2. Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 
w miejscowości Krzywin 

Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy 
Krzywin                   
ul. Widuchowska 13 
74-121 Krzywin 

35 000,00 28 605,37 

3. Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 
w miejscowości Widuchowa pn. 
„Sport łączy pokolenia 
w Widuchowej” 

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

46 000,00 46 000,00 

4. 
 
 
 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 
w miejscowości Widuchowa pn. 
„Sportowa młodzież 
w Widuchowej” 

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

10 000,00 10 000,00 

RAZEM      114 000,00      106 926,77  

  
W 2021 r. w Gminie Widuchowa realizowano również zadanie, które mieściło 

się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w programie współpracy 
gminy z organizacjami pozarządowymi. Zadaniem tym było prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz. Na ten cel przeznaczono 
w budżecie  kwotę 12 000,00 złotych, która została wykorzystane w pełnej wysokości. 

Dotacja na realizację omawianego zadania została przydzielona po przeprowadzeniu 
konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia 
dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od 29.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. Komisja konkursowa dokonała oceny jedynej oferty złożonej w otwartym 
konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Widuchowa. Oferta została oceniona 
pozytywnie i Komisja zaproponowała przyznanie dofinansowania we wnioskowanej 
wysokości. 
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L.p. Nazwa zadania publicznego Nazwa oferenta 
Wysokość 
przyznanej 
dotacji (zł) 

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji (zł) 

1. Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego na terenie Gminy 
Widuchowa w miejscowości 
Lubicz w okresie                             
od 29.01.2021 r.                             
do 31.12.2021 r. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci  
Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny                  
w Szczecinie                      
Al. Jana Pawła II 
42/U9                         
70-415 Szczecin 

12 000,00 12 000,00 

 

W roku 2021 z powodu pandemii Covid-19 oraz obostrzeniami jakie zostały 

wprowadzone na terenie całego kraju, wiele z przedsięwzięć i zaplanowanych wydarzeń 

nie zostało zrealizowanych.  
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18. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
jednym z zadań własnych gminy jest zapewnienie mieszkańcom ochrony przeciwpożarowej, 
która została oparta o funkcjonujące w gminie trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych, 
z czego dwie znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (Widuchowa 
i Krzywin).  

Wszystkie jednostki mają status stowarzyszeń, są zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS), mają nadany numery REGON i NIP oraz posiadają własne konta 
bankowe. 

 

 

 
Jednostki OSP z terenu Gminy Widuchowa uczestniczyły w 2021 roku w 178 

wyjazdach do zdarzeń. Największą liczbę wyjazdów zanotowała OSP Widuchowa – 91 akcji. 

Opisywane wyjazdy następowały z dyspozycji stanowiska kierowania PSP w Gryfinie. 

 Oprócz tego miały miejsce inne wyjazdy na zlecenie Gminy lub za zgodą 

przełożonych, m.in. do usuwania gniazd błonkoskrzydłych (szerszenie, osy), odśnieżania 

dróg gminnych, nadawania komunikatów związanych z COVID-19, czy transportu osób 
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niepełnosprawnych lub mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 

zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. 

 

 

ZESTAWIENIE WYJAZDÓW WEDŁUG DANYCH PSP 

ZA ROK 2021 
 

  Widuchowa Krzywin Ognica Razem 

Ogółem 91 79 8 178 

Pożary 37 26 3 66 

Miejscowe 
zagrożenia 

49 49 5          103 

Fałszywe alarmy 5 4 0 9 

 
 

Stan osobowy jednostek zgodnie z danymi przedstawionymi przez zarządy jednostek. 

 Liczba członków zwyczajnych 140, w tym mężczyzn 120, kobiet 20, 

 Liczba członków honorowych 7, wspierających 17, 

 Liczba członków razem 164, w tym mężczyzn 144, kobiet 20, 
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 Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 44, w tym mężczyzn 41, kobiet 3, 

 Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2, członków 34, w tym chłopców 17, 
dziewcząt 17. 

 

W 2021 r. strażacy uczestniczyli m.in.  w następujących szkoleniach: 

 szkolenie z kierowania działaniem ratowniczym, 

 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, 

 szkolenie z postępowania podczas zdarzeń z samochodami hybrydowymi. 
 
  Ze względu na nadal obowiązujący na terenie kraju stan epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. wszystkie zawody, OTWP, festyny strażackie 
oraz obchody dnia strażaka zostały odwołane. 
 W 2021 roku zaczęły obowiązywać przepisy Uchwały Nr XXIV/181/2020 
Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Wyżej wymieniony akt prawny określił 
następujące wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych: 

 którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych w wysokości 22,00 zł za każdą 
godzinę udziału w działaniu ratowniczym, 

 którzy uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę w wysokości 8,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu 
pożarniczym.   
 

Na działalność przeciwpożarową w budżecie gminy zaplanowano kwotę 

297 156,00 zł, wydatkowano 235 836,60 zł, co stanowi 79,36% wykonania. 

NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI W 2021 ROKU 
 

L.p. Pozycja Kwota wydatku 

1. Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 29 411,66 zł 

2. Składki na ZUS i wynagrodzenia bezosobowe 46 674,42 zł 

3. Woda do picia   637,20 zł 

4. Zakup materiałów i wyposażenia 77 061,38 zł 

5. Zakup środków żywności        1 318,99 zł 

6. Zakup energii i wody 11 057,34 zł 

7. Usługi remontowe 17 094,95 zł 

8. Usługi zdrowotne               1 280,00 zł 

9. Usługi pozostałe   9 454,29 zł 

10. Różne opłaty i składki 42 015,80 zł 

11. Podatek od nieruchomości   7 922,00 zł 

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych           100,00 zł 
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UDZIELONE DOTACJE I ICH WYKORZYSTANIE 

W 2021 ROKU 
Jednostki OSP otrzymały w 2021 r. dotacje z budżetu Gminy na pokrycie wkładu 

własnego do zakupów w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

w następującej wysokości: 

 OSP Widuchowa - 1338,91 zł, 

 OSP Krzywin - 850,00 zł, 

 OSP Ognica - 677,00 zł. 

OSP Widuchowa: 
1. W ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

zakupiono: 
- piłę do stali i betonu Makita aku. – 1 szt. 

Łączna wartość zakupu 4 838,91 zł (dotacja KSRG - 3 500,00 zł, dotacja gminy 

(1 338,91 zł). 

 

2. W ramach otrzymanej dotacji z MSWiA „COVID-19” zakupiono: 

- buty specjalne – 6 szt.; 

- rękawice specjalne – 4 szt.;  

- kominiarkę ognioodporną – 5 szt.  

Łączna wartość zakupu 5 004,15 zł (dotacja MSWiA 5 000,00 zł, wkład własny 

4,15 zł). 

 

3.   W ramach projektu Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakupiono:  

- przyczepkę specjalistyczną strażacką dwuosiową  DMC 750kg – 1 szt.; 

- pompę pływającą NIAGARA 2 – 1 szt.; 

- pompę elektryczną zanurzeniową – 1 szt.  

Łączna wartość zakupu 19 650,00 zł całość z dotacji PSE.  

 

4.   W ramach 1 % zakupiono: 
- zestaw elektronarzędzi  
Łączna wartość zakupu 3 394,85 zł , (1% - 1 953,73 zł, wkład własny 1 441,12 zł). 

 

OSP Krzywin: 
1. W ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

zakupiono: 
- wąż tłoczny WK 75/20 – 4 szt.; 

- wąż toczny WK 52/20 – 4 szt.; 

- wąż toczny W 42/20 – 4szt.; 
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- pływak smoka ssawnego – 1 szt.; 

- prądownicę wodną PW 52/R – 2 szt.; 

- prądownicę wodną PW 25/R – 2 szt.; 

- bosak lekki ze stylem składanym 4 m – 1 szt.; 

- szpadel Fiskars – 2 szt.; 

- łopatę Fiskars – 1 szt. 

Łączna wartość zakupu 4 250,00 zł (dotacja KSRG – 3 400,00 zł, dotacja gminy 

(850,00 zł). 

 
2. W ramach otrzymanej dotacji z MSWiA „COVID-19” zakupiono: 

- aparat oddechowy MSA typ M1 – 1 kpl. 

Łączna wartość zakupu 5 061,00 zł (dotacja MSWiA – 5 000,00 zł, wkład własny 

61,00 zł). 

3. W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego „Grant strażacki” zakupiono: 
- bramę segmentową garażową ST 40 STL. 
Łączna wartość zakupu 13 671,00 zł (dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 
10 000,00 zł, wkład własny 3 671,00 zł). 

OSP Ognica: 
1. W ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

zakupiono: 
- radiotelefon Motorola – 1 szt.; 
- bosak elektryczny składany – 1 szt.; 
- latarkę-szperacz ładowalną – 1 szt.; 
- spodniobuty do pracy w wodzie – 2 szt. 
Łączna wartość zakupu 3 792,00 zł (dotacja MSWiA – 3 115,00 zł, dotacja 
gminy (677,00 zł). 
 

2. W ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Składkowego 
Rolników zakupiono: 
- aparat powietrzny MSA Air Gofix Pro+MaskaG1 – 1 kpl.; 
- prądownicę wodno-pianową Turbomatic - 1 szt. 
Łączna wartość zakupu 5 960,00 zł (dotacja FSUSR – 4 800,00 zł, wkład własny 
1 160,00 zł). 
 

3. W ramach otrzymanej dotacji z MSWiA „COVID-19” zakupiono: 
- aparat powietrzny MSA Air Gofix Pro+MaskaG1 – 1 kpl. 

Łączna wartość zakupu 5 000,00 zł (całość sfi 
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19. Sprawy administracyjne 

AKTY STANU CYWILNEGO  

I SPRAWY OBYWATELSKIE W 2021 ROKU 
 
W 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Widuchowej udzielono 11 ślubów, wydano 

824 akty stanu cywilnego.  
W 2021 roku przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 

25 dni, a zaświadczenia 1 dzień, wydano 396 dowodów osobistych.  
Wydano 10 decyzji w sprawach meldunkowych.  

DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE W 2021 ROKU 
1. Wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów 

o powierzchni 139,6713 ha. 
2. Wydano 36 decyzji o warunkach zabudowy dla terenu o łącznej powierzchni 

59,0602 ha, w tym 0 dotyczące zabudowy wielorodzinnej, 23 dotyczące zabudowy 
jednorodzinnej, 1 dotyczące zabudowy usługowej i 12 dotyczących innej zabudowy. 

3. W roku 2021 wydano 5 decyzji odmownych dotyczących warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

4. Wydano 8 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 
5. Wydano 7 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 
6. Wydano 5 decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego. 
7. Nie wydano decyzji zezwalających 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 2021 roku wydano następujące decyzje dotyczące podatków: 
1. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości – 211. 
2. Decyzja w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego (podatek 

od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) – 1848. 
3. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym – 558. 
4. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym – 75. 
5. Decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transport. – 1. 
6. Decyzja w sprawie umorzenia zaległości w podatkach – 0. 
7. Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości - 0. 
8. Decyzja w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów – 3. 
9. Decyzja ustalająca zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych   – 151. 

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE W 2021 ROKU 
 

Postępowanie windykacyjne należności podatkowych w 2021: 
1. Ilość wystawionych i wysłanych upomnień za zaległości podatkowe – 715. 
2. Ilość wystawionych i skierowanych do Urzędów Skarbowych tytułów 

wykonawczych – 259. 
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Postępowanie windykacyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2021 r. 
1. Ilość wystawionych i wysłanych upomnień za zaległości z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 669.   
2. Ilość wystawionych i skierowanych do Urzędów Skarbowych tytułów 

wykonawczych – 259. 
Łączna kwota należności przekazana do egzekucji – 59 298,71 zł. 

ZARZĄDZENIA WÓJTA, SKARGI I PETYCJE W 2021 ROKU 
 
Ilość Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Widuchowa – 147. 
Ilość skarg, które wpłynęły do Urzędu Gminy Widuchowa – 0. 
Ilość petycji, które wpłynęły do Urzędu Gminy Widuchowa – 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 79 
Raport o stanie Gminy Widuchowa za rok 2021 

 

20. Działalność Rady Gminy  
      Widuchowa 

 

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada 
gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.  

W 2021 r. Rada Gminy Widuchowa VIII kadencji obradowała na 10 sesjach, 
na których podjęła 98 uchwał.  

W roku 2021, w dalszym ciągu, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego mogły zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, 
zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować 
rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Obradowanie w trybie 
zdalnym mogła zarządzić osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu 
kolegialnie.  

W 2021 r. Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa sześciokrotnie, w okresie 
od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. oraz od listopada 2021 r. do grudnia 2021 r., zarządzał 
przeprowadzenie obrad sesji w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość. W okresie od czerwca 2021 r. do października 2021 r. sesje Rady Gminy 
Widuchowa odbywały się w trybie stacjonarnym, w Urzędzie Gminy Widuchowa. 

W 2021 r. przepisy dotyczące zwoływania i odbywania posiedzeń stosowane były 
również w odniesieniu do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje 
oraz zespoły, działające w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.  

PRACA KOMISJI STAŁYCH 
 
 

Komisja Rewizyjna    – 9 posiedzeń, w tym 1 w trybie zdalnym 
Komisja Finansów i Gospodarki  – 7 posiedzeń, w tym 2 w trybie zdalnym 
Komisja Samorządu i Oświaty  – 6 posiedzeń, w tym 2 w trybie zdalnym 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji       – 5 posiedzeń, w tym 0 w trybie zdalnym 
Wspólne posiedzenia Komisji:  
Samorządu i Oświaty oraz Finansów 
i Gospodarki    – 9 posiedzeń, w tym 5 w trybie zdalnym 
Wspólne posiedzenia Komisji:  
Samorządu i Oświaty, Finansów 
i Gospodarki oraz Rewizyjnej  – 2 posiedzenia, w tym 0 w trybie zdalnym 
Wspólne posiedzenia Komisji:  
Samorządu i Oświaty, Finansów 
i Gospodarki, Rewizyjnej  
oraz Skarg, Wniosków i Petycji  – 1 posiedzenie w trybie zdalnym 
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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. 

Obsługa posiedzeń Rady Gminy realizowana jest za pomocą Systemu Rada 
wspomagającego prace 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. 

 
System Rada 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/ .  

 
 

http://www.widuchowa.pl/
https://rada.widuchowa.pl/
https://widuchowa.tv-polska.eu/

