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WSTĘP
Raport o stanie gminy Bojadła opracowano w związku z obowiązkiem jaki wynika
z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 559 z późn. zm.). Raport ukazuje stan gminy na koniec 2021 roku. Ukazuje jakie
inwestycje zostały zrealizowane w omawianym okresie tj. od stycznia do grudnia 2021 r.,
Ukazuje finanse gminy, realizację programów i strategii. Jest też podstawą do obiektywnej,
opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. Raport zawiera analizę
następujących obszarów działalności gminy:
1. Informacje ogólne,
2. Finanse gminy,
3. Oświata, kultura i promocja gminy,
4. Polityka społeczna i praca,
5. Gospodarka komunalna,
6. Inwestycje,
7. Ochrona zdrowia,
8. Ochrona środowiska,
9. Realizacja uchwał rady gminy,
10. Podsumowanie.

1. Informacje ogólne
1.1. Rys historyczny.
Pierwsza wzmianka o miejscowości Bojadła pochodzi z 1291 roku. Fritzko von Loebhel
otrzymał wówczas wieś jako lenno od rodu Zabelitzów na Konotopie i Otyniu. Bojadła to
równocześnie jedna z najstarszych nadodrzańskich miejscowości. W latach 1579-1904
miejscowość ta była własnością rodu Kottwitz (Kotwicz). Ich panowanie zakończyło się wraz
z bezpotomną śmiercią Leopolda, ostatniego Kotwiczana. Z kolei ostatnim, przedwojennym
właścicielem był Adolf von Scheffer-Boyadel. Gmina położona jest na obszarze, który od
XIII wieku stanowił terytorium utworzonego wówczas księstwa głogowskiego. W czasach
panowania dynastii Piastów kraj był podzielony na prowincje, w związku z czym Bojadła,
jako gmina leżąca na północ od rzeki Odry należała do prowincji wielkopolskiej. Pierwszy
pałac w Bojadłach został wybudowany w 1707 roku przez Adama von Kottwitza. Pałac ten
jednak po 24 latach całkowicie spłonął, a obecnie znajdujący się we wsi pałac został

odbudowany dzięki staraniom Dawida Henryka Kotwicza (brata Adama) w latach 1734-1735,
a jego syn dodał charakterystyczne dla tego pałacu wieże. Po wojnie był on ośrodkiem
zdrowia, szkołą oraz ośrodkiem kolonijnym.
Nazwa miejscowości Bojadła, według językoznawców, pochodzi z polskiego „Podjodła”.
Fakt ten potwierdzają również XVII-wieczne dokumenty rodu Kottwitzów, w których
występuje wspomniana nazwa. Boyadel pojawia się dopiero na początku wieku XVIII.
W latach 1945-46 wieś nosiła nazwę Rybojady, następnie Bojadło i ostatecznie Bojadła.
Obecna

nazwa

została

administracyjnie

zatwierdzona

12

listopada

1946

roku

Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12
listopada 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości (M.P. z1946 r.,
nr 142, poz. 262)
Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń gminy Bojadła było otwarcie pierwszego
stałego kina wiejskiego w Polsce, które nastąpiło 2 kwietnia 1950 roku. Kino to było również
kinem objazdowym, obsługiwało takie miejscowości jak: Pyrnik, Klenica, Swarzynice,
Karszyn, Kartno i Kargowa. 30 lipca 1989 roku zakończyło swoją działalność wyświetlając
ostatni film.
1.2. Herb gminy Bojadła

Projekt herbu został stworzony przez Janusza Nowatorskiego (plastyka i historyka)
i Włodzimierza Puchalskiego (regionalisty i historyka). Ostateczna wersja została
skonsultowana z prof. dr hab. Wojciechem Strzyżewskim z Uniwersytetu Zielonogórskiego
i przyjęta Uchwalą nr VI/27/94 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 29 grudnia 1994 roku.
Herbem gminy jest „wizerunek w błękitnym polu herbowym dwóch białych wież
z czerwonymi dachami, brązowymi wieżyczkami i żółtymi kopułami. Między wieżyczkami
tarcza o żółtym polu z czarnym orłem Piastów Śląskich. Poniżej wież trzy zielone drzewa
oraz w podstawie błękitna pofalowana woda” (G. Bosy, „Gmina Bojadła. Prawdziwy raj dla
turystów”). Każdy z powyższych elementów bojadelskiego herbu ma wartość symboliczną.
Wieża z kopułami nawiązuje do dwóch wież pałacu wzniesionego przez przedstawicieli rodu
Kottwitzów, tarcza z orłem jest nawiązaniem do przynależności terenu gminy do Dolnego
Śląska. Jodły odnoszą się do warunków przyrodniczych gminy, a mianowicie do faktu, iż lasy
na obszarze gminy były bogate w te właśnie drzewa. Słowo „jodła” nawiązuje także do
pochodzenia nazwy wsi Bojadła (Podjodła). Pofalowana woda stanowi odniesienie do
płynącej wzdłuż zachodniej granicy gminy, rzeki Odry.

1.3. Zabytki.

W ramach ochrony dziedzictwa kulturowego w gminie przeprowadzano szereg zadań
z zakresu opieki nad zabytkami w ramach „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla
gminy Bojadła na lata 2011-2014” zatwierdzonego Uchwałą nr X/48/2011 Rady Gminy
w Bojadłach z dnia 31.08.2011 r. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku Wójt co dwa lata sporządzał sprawozdanie z realizacji
Programu, które następnie przedstawiane było Radzie Gminy. Ponadto gmina posiada pełną
wymaganą

dokumentację

posiadanych

obiektów

zabytkowych,

które

objęte

są

opieką konserwatorską i zweryfikowane przez inspektora ds. planowania przestrzennego
i infrastruktury technicznej.
W latach 2011-2012, w ramach działań wytyczonych przez Program dokonano inwentaryzacji
zabytków znajdujących się na terenie gminy. Obiektami znajdującymi się pod opieką
konserwatorską w przeważającej części są: chałupy, stare stodoły i budynki gospodarcze.
Łączna liczba wspomnianych obiektów, wg ewidencji przesłanej przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to 395, z czego 39 obiektów już nie istnieje.
Obiektami wpisanymi do wojewódzkiego rejestru zabytków są:
 w Bojadłach:
- Zespół pałacowo-parkowy z pierwszej połowy XVIII wieku. Został wzniesiony w 1731 roku
przez Adama von Kottwitza, a następnie po pożarze odbudowany przez Dawida von
Kottwitza (rozdział II.1.1. Rys historyczny). Przez wiele lat pałac był plądrowany przez
wojska rosyjskie. Gdy przeszedł w posiadanie generała Reinharda von Scheffera z Berlina
został gruntownie wyremontowany. Od 1945 roku pałac był własnością Skarbu Państwa
i mieściły się w nim: ośrodek zdrowia, następnie szkoła podstawowa i ośrodek kolonijny.
Obecnie stanowi własność prywatną. Zespół pałacowy w Bojadłach składa się z pałacu,
parku, dwóch kordegard i dwóch oficyn. Jest to jedno z najlepiej zachowanych założeń doby
rokoko w tej części regionu. Kompleks jest wyjątkowy z punktu widzenia historii
architektury, gdyż odbiega od schematu jaki stosowano w okresie baroku, umieszczając pałac
na osi drogi dojazdowej z dziedzińcem przed i ogrodem za pałacem. Tutaj pałac umieszczono
po jednej stronie drogi dojazdowej, po drugiej natomiast znajduje się park (dziś o charakterze
publicznym). W celu ochrony i restauracji założenia pałacowo-parkowego w Bojadłach,
obecny właściciel pałacu

powołał Fundację Pałac Bojadła. Więcej informacji na temat

fundacji, jej partnerów, sponsorów oraz celów szczegółowych znajduje się na stronie
http://www.palacbojadla.org/partnerzy.html.

- Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Teresy wzniesiony w latach 1757-1758. Posiada
szachulcową konstrukcję, a jego wieża nakryta jest obeliskiem z początku XIX stulecia.

- Plebania z XVIII/XIX wieku, klasycystyczna, parterowa, nakryta dwuspadowym dachem
z lukarną.

 w Klenicy:
- Kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwsza
wzmianka o drewnianym kościele w Klenicy pochodzi z 1424 roku. Obecny Kościół
wybudowano w 1793 roku w stylu klasycystycznym, który następnie został przebudowany
i powiększony. Przy kościele stoi ponadto figura św. Jana Nepomucena z 1874 roku.

- Dom gościnny Jezuitów (dwór) podsiadający długą historię, jednak obecnie spełnia funkcję
mieszkalną. Pierwszy budynek gościnny został wybudowany już w 1680 roku, który po kilku
latach spłonął. Budynek ten szybko odbudowano. Przez wiele lat zmieniali się właściciele
majątku Klenicy, który ostatecznie został sprzedany w 1922 roku Śląskiemu Towarzystwu
Ziemskiemu. W pierwszej połowie lat 30’ XX wieku posiadłość została kupiona przez
Clemensa Bußmanna.

- Park krajobrazowy założony przez Antoniego Radziwiłła w latach 1880-1890. Park rozciąga
się w południowej części wsi i zajmuje powierzchnię 7 ha. Znajdują się w nim 23 gatunki
krzewów i drzew, 4 zbiorniki wodne, głazy narzutowe, polany i ciąg spacerowy.
- Założenie pałacowo-parkowe (pałac myśliwski, park) z przełomu XVIIII i XIX wieku. Pałac
został zbudowany przez Antoniego Radziwiłła w 1884 roku, przebudowany w 1905 roku
przez Marię Dorotę Radziwiłł. Po zakończeniu II wojny światowej został przejęty przez Skarb
Państwa. W jego murach mieściły się m.in.: biura PGR, Lubuski Uniwersytet Ludowy,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny.
W latach 60 (1962 - 1972) w pałacu w Klenicy mieszkała Olga Tokarczuk. Wśród kadry
pedagogicznej wówczas tam działającego Lubuskiego Uniwersytetu Ludowego w Klenicy
zatrudnieni zostali Wanda i Józef Tokarczukowie, rodzice polskiej Noblistki. Ojciec pisarki,

który był choreografem wcześniej pracującym ze znanym zespołem Mazowsze, założył
zespół "Kleniczanie". W 1972 r., gdy Olga miała 10 lat, Tokarczukowie wyprowadzili się
do Kietrza przy granicy z byłą Czechosłowacją.

 w Pyrniku:
- Dzwonnica wiejska wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku. Posiada szkieletową
konstrukcję wypełnioną cegłą, która jest zwieńczona drewnianą latarnią.

1.4. Formy ochrony przyrody.

Na terenie gminy występują dwa obszary chronionego krajobrazu w południowo-wschodniej
i południowo-zachodniej części. Zostały one ustanowione Rozporządzeniem nr 3 Wojewody
Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku. Obszarami tymi są:
 „Rynny Obrzycko-Obrzańskie” (4,695 ha);
 „Nowosolska Dolina Odry” (1,727 ha).
Wspomniane wyżej rozporządzenie wprowadza szereg zasad w celu zapewnienia równowagi
ekologicznej systemów przyrodniczych obszaru chronionego krajobrazu.
Ponadto na terenie gminy wyróżniamy pomniki przyrody określone Rozporządzeniem
Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 833 z dn. 5.06.2006 r.), którymi są:
 Skupienie

drzew

o

unikatowym

pokroju

tzw.

„WIEKOWA

SOŚNINA”,

umiejscowione są w kompleksie śródpolnym, przylegającym do drogi powiatowej
Bojadła – Bełcze, Leśnictwo Bojadła (Pólko-Sosnówka, dz. nr 233/2);
 Skupienie drzew o unikatowym pokroju tzw. „TAŃCZĄCE SOSNY”, rosną
w zwartym kompleksie leśnym około 100 m od drogi Bełcze – Siadcza, Leśnictwo
Siadcza (Susłów, dz. nr 124);

 Skupienie drzew, znajdujące się na obrzeżu kompleksu leśnego, ok. 0.5 km na
południowy-zachód od skrzyżowania drogi asfaltowej do m. Sosnówka, Leśnictwo
Bojadła (Bojadła, dz. nr 236/1);
 Dąb bezszypułkowy, rośnie w południowo-zachodnim skraju parku w Klenicy (dz. nr
1099);
 Dąb szypułkowy, rośnie w pobliżu przeprawy promowej, Leśnictwo Bojadła
(Przewóz, dz. nr 305/3);
 Dąb szypułkowy, rośnie w parku na przeciwko frontu pałacu przy głównej ścieżce
obok mostka na kanale (Bojadła, dz. nr 1068).
 Kolejną formą ochrony przyrody zarejestrowaną na terenie gminy są użytki
ekologiczne, które stanowią pozostałości ekosystemów, mających szczególne
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Zajmują one niewielkie
powierzchnie, ale mają dużą wartość przyrodniczą. Za użytki ekologiczne uznano:


Bagno lisie, Nadleśnictwo Sulechów, Leśnictwo Klenica (Klenica, dz. nr 262/1);

 Cypel, Nadleśnictwo Sulechów, Leśnictwo Bojadła (Bojadła, dz. nr 248/1);

 Wyspa, Nadleśnictwo Sulechów, Leśnictwo Bojadła (Klenica, dz. nr 235/7);
 Przy dębach, Nadleśnictwo Sulechów, Leśnictwo Klenica (Klenica, dz. nr 252/1);
 Kacze doły, Nadleśnictwo Sulechów, Leśnictwo Klenica (Bojadła, dz. nr 304/1).
Ponadto na obszarze gminy Bojadła stwierdzono występowanie wielu zwierząt objętych
ochroną prawną (m.in.: bocian czarny, bocian biały, bóbr europejski) oraz inne elementy
środowiska, wymagające ochrony i nadzoru. Takim elementem są np.: wydmy, park

w Bojadłach czy park w Klenicy. Pierwszy z parków zajmuje powierzchnię 2,09 ha i ma
charakter ogrodu barokowego, natomiast drugi o powierzchni 7,24 ha został założony w XIX
wieku, posiada bogaty, często egzotyczny drzewostan.
1.5. Położenie i powierzchnia gminy.
Gmina Bojadła to gmina wiejska, typowo rolnicza, administracyjnie należąca do powiatu
zielonogórskiego (który został wyodrębniony po reformie administracyjnej w 1999 roku)
w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Gmina położona jest na prawym
brzegu środkowego biegu rzeki Odry (Pradolina Warciańsko-Odrzańska) w Kotlinie
Kargowskiej.

Mapa poglądowa gminy

Położenie gminy Bojadła w powiecie zielonogórskim.

Siedzibą gminy jest miejscowość Bojadła. Gmina Bojadła zajmuje powierzchnię 10227 ha, od
zachodu jej naturalna granica przebiega wzdłuż rzeki Odry w długości 16,4 km Gmina
sąsiaduje:
 na północy z gminą miejsko-wiejską Kargowa;
 na wschodzie z gminą wiejską Kolsko (powiat nowosolski);
 na południowym-wschodzie z gminą wiejską Nowa Sól (powiat nowosolski);
 na południu przez rzekę Odrę z gminą wiejską Otyń (powiat nowosolski);
 na zachodzie wzdłuż Odry z gminą Zabór;
 na północnym-zachodzie z gminą Trzebiechów.
W skład gminy Bojadła wchodzi 14 miejscowości, w tym 9 miejscowości sołeckich: Bojadła,
Klenica, Kartno, Bełcze, Przewóz, Pyrnik, Młynkowo, Susłów, Siadcza. Pozostałe
miejscowości to: Karczemka, Wirówek, Kliniczki, Pólko i Sosnówka.
W gminie Bojadła dominują dwa typy gleb: mady oraz gleby brunatne. Z kolei w układzie
klasowym tworzą strukturę mozaikową. Użytki zielone znajdują się zazwyczaj w obniżeniach
terasowych, dawnych starorzeczach i obniżeniach dawnych cieków wodnych w związku
z czym są często podmokłe.
1.6.Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne.
Rada Gminy w Bojadłach w 2021 r. liczyła trzynastu radnych. Do wewnętrznych organów
Rady należą:
- Przewodniczący Rady,
- Wiceprzewodniczący Rady,
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisja Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu,
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Rolnictwa.
Za całokształt organizacji pracy Rady odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady.
Wójt Gminy.
Wójt Gminy jest organem wykonawczym i wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu
gminy.
Gminne jednostki organizacyjne:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach,
- Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z filią w Klenicy,
- Szkoła Podstawowa w Klenicy,
- Zespół Edukacyjny w Bojadłach.
1.7. Sołectwa

W skład Gminy Bojadła wchodzi 9 sołectw:
- Sołectwo Bełcze, (miejscowości: Bełcze, Sosnówka)
- Sołectwo Bojadła, (miejscowości: Bojadła, Karczemka, Wirówek)
- Sołectwo Kartno, (miejscowości: Kartno, Pólko)
- Sołectwo Klenica, (miejscowości: Klenica, Kliniczki)
- Sołectwo Młynkowo, (miejscowości: Młynkowo,)
- Sołectwo Przewóz, (miejscowości: Przewóz)
- Sołectwo Pyrnik, (miejscowości: Pyrnik)
- Sołectwo Siadcza, (miejscowości: Siadcza)
- Sołectwo Susłów, (miejscowości: Susłów)

Liczba ludności poszczególnych sołectw kształtuje się następująco:

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sołectwo

Liczba ludności
182
1169
113
1079
91
73
313
108
32

Bełcze
Bojadła
Kartno
Klenica
Młynkowo
Przewóz
Pyrnik
Siadcza
Susłów

1.8. Gospodarstwa rolne.
Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu
wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie ma i będzie miał
rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych, rekreacyjnych i turystycznych.
Na koniec 2021 r. w gminie Bojadła było około 340 gospodarstw rolnych. Powierzchnia
gruntów ornych wynosi 3266 ha, użytków zielonych 1111 ha, lasów 5055 ha, pozostałych
gruntów 795 ha. Podana wyżej ilość gospodarstw określona została na podstawie właścicieli
tych gruntów. Duża część tych gospodarstw nie funkcjonuje jako samoistne gospodarstwa.
Właściciele tych gospodarstw wydzierżawili swoje grunty rolnikom, którzy posiadają
większy areał i są lepiej usprzętowieni.

Lp.
1
2
3
4

Powierzchnia
gospodarstw
1 – 10 ha
10,01 – 20 ha
20,01 – 30 ha
Powyżej 30 ha

Gmina Bojadła jest właścicielem

Ilość gospodarstw

223,9150 ha gruntów

275
35
11
25
o wartości 3.587.470,70 zł

w skład których wchodzą;
- nieruchomości gruntowe

- 50,7431

ha - wartość 1.095.367,70 zł

- drogi

gminne

- 38,4885

ha - wartość

- drogi

wewnętrzne

- 99,1991

ha - wartość 1.310.553,00 zł

- 29,7436

ha - wartość

- rowy gminne

805.050,00 zł
378.500,00 zł

1.9. Podmioty gospodarcze.
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31.12.2021 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Bojadła obejmowała 167 pozycji, z czego
status „aktywny” posiadały 134 podmioty, status zawieszony 33 podmiotów. Podmioty
gospodarcze funkcjonujące na ternie gminy to przede wszystkim małe i nieliczne średnie
zakłady. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi budowlane, transportowe,
przedsiębiorstwa wielobranżowe, handlowe.

1.10.

Tereny inwestycyjne.

W gminie Bojadła wyznaczone zostały tereny inwestycyjne, które objęte są aktualnym
planem zagospodarowania przestrzennego. Teren znajduje się w Bojadłach i są to działki
o pow. 1,44 ha, 1.5609 ha i 1,9682 ha. W Bełczu działka o pow. 0,1490 ha z przeznaczeniem
pod budownictwo mieszkaniowe.
Drugi teren inwestycyjny znajduje się Klenicy o pow. 1,59 ha oraz działka o pow. 0,2389 ha
z przeznaczeniem pod drogę. W Klenicy znajdują się też działki pod budownictwo
mieszkaniowe.

1.11. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.
Na terenie gminy Bojadła działają następujące organizacje pozarządowe:
OSP Klenica,
OSP Bojadła,
Klub Sportowy „Odra „ z siedzibą w Klenicy,
Koło Gospodyń Wiejskich w Klenicy,
Koło Gospodyń Wiejskich w Młynkowie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Pyrniku,
Koło Gospodyń Wiejskich w Bełczu,
Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bojadłach,
Fundacja Pałac Bojadła,
Fundacja Sportowa „Sokół”,
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
Ponadto na terenie gminy Bojadła, na rzecz jej mieszkańców, działała organizacja
pozarządowa z siedzibą spoza gminy Bojadła:
Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek w Sulechowie.

2. Informacje finansowe
2.1. Stan finansów gminy
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 31,04%
2. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 10,17%.
3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 6,19%.
4. Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7.660.275,00 zł, (z czego 6.176,00 zakupy na
raty).
5. Poziom wolnych środków wynosił 1.018.221,64 zł oraz niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w
art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 560.170,50 zł.

2.2. Wykonanie budżetu gminy.
1. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 18.770.616,39 zł.
2. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 18.030.811,19 zł.
3. Dynamika PIT: 2019 do roku 2020 spadek o 6,41% 2020 do roku 2021 wzrost o
12,73%
4. Rok 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 739.805,20 zł.
5. Dotacje spoza budżetu na zadania zlecone i własne wynosiły 6.470.250,15 zł,
Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności , innych praw majątkowych
w zł wynoszą 85.299,53 zł
w tym :
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych 83.590,86 zł
- sprzedaż mienia 1.708,67 zł
Wierzytelności gminy na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 701.479,93 zł,
głównie dotyczą:
- opłaty za wodę - podatku od nieruchomości - podatku transportowego- czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe - zaliczki alimentacyjnej -

12.151,44 zł
235.876,15 zł
26.545,14 zł
8.263,88 zł
400.152,00 zł

-

Wykonanie dochodów w roku 2021 przedstawia wykres nr 1.
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2.3. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.115.118,29 zł, co stanowi 82,05%
wykonania planu.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2021 wynosi 1.115.118,29 zł, ważniejsze
z nich to:
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy dróg ul.
Słoneczna i Boczna w Bojadłach -

10.455,00 zł

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy drogi na cmentarz
w Klenicy -

10.455,00 zł

- wykonanie dokumentacji plac zabaw w Bojadłach -

10.000,00 zł

- przebudowa drogi w miejscowości Pyrnik -

372.229,55 zł

- przebudowa węzłów sanitarnych w przedszkolu w Bojadłach -

151.281,78 zł

- doświetlenie przejścia dla pieszych w Klenicy -

22.010,85 zł

(10.006,00 dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Zielonej Górze)
- zakup budynku mieszkalnego, remont i wyposażenie dwóch mieszkań dla rodzin
z Kazachstanu - zakup kosiarki bijakowej - modernizacja Szkoły Podstawowej w Klenicy

350.000,00 zł
26.820,00 zł
161.866,11 zł

Wykonanie wydatków w roku 2021 przedstawia wykres nr 2.
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2.4.Wieloletnia Prognoza Finansowa
1. Harmonogram spłat:
Rodzaj długu

Lp.

Termin

Kwota

wykupu/spłaty

1.

Obligacje PKO BP

2020-2030

5.700.000,00

2.

Obligacje Dom Maklerski

2031-2032

1.646.000,00

Warszawa

3.

Kredyt BS Nowa Sól

2019-2021

80.000,00

4.

Pożyczka WFOŚiGW

2019-2023

130.350,00

5

Pożyczka WFOŚiGW

2019-2023

177.749,00

Razem:

2.5

7.654.099,00

Fundusz sołecki

Na 2021 rok nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

3. Oświata, kultura i promocja gminy
3.1. Sieć szkolno –przedszkolna.
1) Zespół Edukacyjny w Bojadłach, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Bojadłach;
- Przedszkole Samorządowe w Bojadłach;
2) Szkoła Podstawowa w Klenicy;
3) Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń” w Klenicy.
3.2. Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych.
W roku 2020 do poszczególnych szkół i przedszkoli uczęszczała następująca ilość dzieci:
- Szkoła Podstawowa w Bojadłach – uczęszczało 171 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Klenicy – uczęszczało 89 uczniów;
- Przedszkole samorządowe w Bojadłach – uczęszczało 74 dzieci;
- Przedszkole niepubliczne w Klenicy – uczęszczało 25 dzieci.
3.3. Wydatki gminy na oświatę.
Wydatki w Gminie Bojadła na oświatę w 2021 r. wyniosły ogółem

6.171.476,59 zł.

Wysokość otrzymanej subwencji oświatowej wyniosła

2.584.368,00 zł.

Dotacja na przedszkola

106.412,15 zł

Dofinansowanie do zadań własnych

179.332,32 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło

3 301.363,35 zł

co stanowi 53,50 % kosztów poniesionych na oświatę w 2021 r.
Subwencja i dotacje stanowią 46,50% kosztów.
Wydatki na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły:
- Zespół Edukacyjny w Bojadłach –

4.230.424,93 zł

- Szkoła Podstawowa w Klenicy –

1 486.511,73 zł

-Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń” w Klenicy –

238 546,57 zł

- dowozy dzieci do szkoły

116.347,07 zł

- dotacja na dzieci z Gminy Bojadła uczęszczające do przedszkoli
57.933,17 zł

na terenie innych jednostek

3.4. Zatrudnienie nauczycieli.
W działających na terenie gminy jednostkach oświatowych zatrudnionych jest następująca ilość
nauczycieli:
- Szkoła Podstawowa w Bojadłach : pełny etat - 30 nauczycieli, pozostali - 1;
- Szkoła Podstawowa w Klenicy: pełny etat – 12 nauczycieli, pozostali – 7;
- Przedszkole samorządowe w Bojadłach: pełny etat – 6 nauczycieli.
Dzieci, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km dla dzieci z klas I-IV oraz dłuższa niż 4 km
dla dzieci z klas V-VIII są dowożone do szkoły i ze szkoły na koszt Gminy Bojadła. Najdłuższy
czas dojazdu wynosi około 30 minut.
Ilość miejsc w przedszkolu samorządowym pozwala na przyjęcie 100% chętnych. Podobnie
wygląda sytuacja w Klenicy gdzie dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego oraz do
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
W gminie Bojadła przyznawane są Stypendia naukowe Wójta Gminy Bojadła. Na podstawie
uchwały Nr XL/193/2018 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie
określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy
przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na
terenie gminy Bojadła. W budżecie gminy na realizację powyższego zadania w 2001 roku zostały
zabezpieczone środki finansowe w wysokości 6000 zł. W 2021 r. stypendia przyznano 30 osobom.
Stypendium Wójta Gminy Bojadła przyznawane jest uczniom klas IV-VIII i ma charakter
jednorazowej

nagrody

pieniężnej

przyznawanej

na

koniec

każdego

semestru.

3.5. Działalność biblioteki publicznej i GOK.
W gminie Bojadła funkcjonuje jako jedna z instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna
w Bojadłach z filią w Klenicy. Biblioteka rozpoczęła działalność ponad 70 lat temu. Działa na
podstawie statutu i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją nr 1,
prowadzonego przez Gminę Bojadła. Poza prowadzeniem działalności statutowej, placówki
biblioteczne prowadzą szeroko zakrojoną działalność kulturalną, skierowana do ogółu
mieszkańców gminy.

Biblioteka posiada 21 447 woluminów i zapewnia możliwość

wypożyczenia książek dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy na miejscu w bibliotece
lub za pomocą katalogu online. Liczba woluminów jaka przypada na 1000 mieszkańców
wynosi 6784. W 2021 roku liczba wypożyczeń na 1000 mieszkańców wyniosła 1063.
W ramach działalności statutowej oraz planu imprez kulturalnych w placówkach
bibliotecznych oraz siedzibach instytucji, z którymi biblioteka prowadzi współpracę,
organizowane były różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Takich wydarzeń w 2021 roku
odbyło się łącznie 26. Uczestniczyło w nich 235 osób. W 2021 roku pandemia COVID – 19
spowodowała tak jak i w latach poprzednich, że działalność biblioteki została ograniczona.
Mimo to biblioteka funkcjonowała z zachowaniem reżimu sanitarnego. Część wydarzeń było
udostępniane on-line. Przeprowadzone działania służyły promocji Biblioteki, Gminy Bojadła,
integracji pokoleniowej a także zaspakajania potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy. Do
niewątpliwych sukcesów Biblioteki należy zaliczyć ciągle wzbogacaną ofertę kulturalną
w trudnym czasie pandemii. W 2021 roku obie placówki biblioteczne pracowały w reżimie
sanitarnym.
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach jako samorządowa instytucja kultury
utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy w Bojadłach nr XIII/76/11 z dnia
29.12.2011 roku. Szczegółowy zakres działalności określa Statut nadany Uchwałą Rady
Gminy w Bojadłach nr XV/86/12 z dnia 26.03.2012 r.. GOK w Bojadłach wpisany jest
również do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Bojadła pod pozycją nr 2.
Siedzibą GOK-u jest nieruchomość położona w Bojadłach, ul. Boczna 1a, którego
właścicielem jest Gmina Bojadła, terenem jego działalności natomiast jest teren Gminy
Bojadła. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku opierała się zarówno na
realizacji zadań statutowych, ale również na bieżących działaniach wynikających
z rozpoznania nowych potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Wszelkie propozycje
i sugestie osób zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie instytucji

pozwoliły na

wzbogacenie oferty ośrodka i dotarcie do większej liczny osób mogących korzystać

z propozycji kulturalnych, które oferujemy w ramach wszystkich realizowanych celów.
Chcielibyśmy utrzymać ten kierunek, ponieważ istotne jest dla nas tworzenie nowoczesnego
domu kultury stymulującego społeczność lokalną do rozwoju, otwarcia się na sztukę, poezję,
muzykę lub taniec.
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach realizuje zadania nałożone na gminę
w zakresie kultury. W roku 2021 zrealizował następujące wydarzenia kulturalne:


PIERWSZY TYDZIEŃ FERII - 06.01.2021 r. - W ramach ferii zimowych została
zorganizowana „GMINNA GRA TERENOWA”, której celem było znalezienie
symbolicznych „krówek” przy zabytkach/pomnikach przyrody w naszej Gminie . Każda
„krówka” zawierała pytanie adekwatnie do danego miejsca oraz specjalny kod, który wraz ze zdjęciem i poprawną odpowiedzią - należało przesłać do organizatora konkursu.
Celem tej zabawy było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzenia czasu
podczas ferii i odciągnięcie ich choć na chwilę od komputera.



DRUGI TYDZIEŃ FERII - 13.01.2021 r. - „Ferie z aparatem” - z uwagi na trwające ferie
zimowe została zorganizowana zabawa, której celem było wysłanie nam zdjęć krajobrazu,
ciekawego miejsca w swojej okolicy drogą elektroniczną. Z przesłanych nam zdjęć
zostały utworzone kalendarze dla uczestników, które stanowiły pamiątkę udziału w tym
projekcie.



13.01.2021 r. - W ramach współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze odbyła się

akcja honorowego oddawania krwi

w Bojadłach przy budynku GOK.


30.01.2021 r. - Spotkanie z wolontariuszami WOŚP. Z uwagi na obecną sytuację,
rozdanie puszek i gadżetów odbywało się rotacyjnie, w określonych godzinach,
obowiązkowo z zakryciem nosa i ust.


31.01.2021 r. - 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .GMINA

BOJADŁA w 29.Finale WOŚP wspólnymi siłami zabrała 17 561,49 zł i 3,6 Euro‼‼‼
Organizacją zajął się jak co roku GOK, przy ogromnym wsparciu darczyńców,
wolontariuszy i strażaków OSP Klenica i OSP Bojadła, którzy wspomogli tę akcję
logistycznie. Odbyła się sprzedaż ciasta na ten cel, w co włączyły się gminne KGW oraz
sołectwa.
W ramach współpracy z Pracownią Orange zostało wysłane zgłoszenie na warsztaty dla
klas 3-4 o tematyce ekologicznej połączone z nauką umiejętności cyfrowych „Historia

o pszczołach. Stworzenie interaktywnych historii o pszczołach i ich roli w ekosystemie”,
które odbędą się 17.03.2021, godz.: 12:00-12:45 oraz 24.03.2021, godz.: 12:00-12:45.


05-26.02.2021r. – konkurs plastyczno - literackiego „SERDUSZKOWY ZAWRÓT
GŁOWY” oraz „GMINNA TERENOWA ZABAWA WALENTYNKOWA” – Zabawa
terenowa, polegająca na odszukaniu zawieszek z serduszkami. Zlokalizowane zostały
w miejscach użyteczności publicznej w każdej miejscowości sołeckiej Gminy Bojadła.



02.03.2021r. – rozpoczęcie cyklu online „Pasją żyć…” – jest to cykl przedstawiający
zainteresowania, pasje mieszkańców Gminy Bojadła.



04.03.2021r. – umieszczenie symbolicznej „Krowy” na Bojadelskim skrzyżowaniu
wykonanej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach.



06.03.2021r. – „KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET W FORMIE ONLINE”
w wykonaniu Duetu Marka Zalewskiego i Marcina Stachowiaka



od 08.03.2021r. – przedstawienie online pierwszych osób z Gminy Bojadła chcących
podzielić się swoimi zainteresowaniami, pasjami z innymi mieszkańcami Naszej Gminy.



10.03.2021r. –wystawa fotograficzna „SILNE. W MĘSKIM ŚWIECIE”. Wystawa
znajduje się w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach. Została przygotowana przez
Malwinę Naskręt z okazji Dnia Kobiet. Zdjęcia przedstawiają kobiety, które na co dzień
spełniają się zawodowo i wykonują zajęcia, które według stereotypów kojarzą się głównie
z mężczyznami.



16.03.2021r. – konkurs online „KOSZYCZEK WIELKANOCNY” - zadaniem
uczestników było wykonanie własnych koszyczków, którzy z uwagi na czas pandemii,
pozostają w domach.



17.03.2021r. – w ramach współpracy GOK z Fundacją Orange zostały przeprowadzone
warsztaty online dla klasy 3 Szkoły Podstawowej w Klenicy. Były to warsztaty
o tematyce ekologicznej połączone z nauką umiejętności cyfrowych „Historia
o pszczołach. Stworzenie interaktywnych historii o pszczołach i ich roli w ekosystemie”
Druga część warsztatów zaplanowana jest na pierwszą połowę kwietnia.



30.03.2021 r. - zabawa terenowea pn. „WIELKANOCNE SZUKANIE JAJEK”. Zabawa
rodzinna, polegająca na odszukaniu czekoladowych jajeczek w zakątkach na terenie przy
GOK w Bojadłach. Dla potwierdzenia udziału w zabawie uczestnicy wysyłają zdjęcia,
które opublikowane zostaną online.



30.04-03.05.2021r. - Umieszczenie na Fanpage Gok na Facebooku filmu instruktażowego
„Jak stworzyć swoją własną flagę w domu”. Zamieszczenie filmu na facebooku Gok ze

wspomnień członków koła ZERiI odnośnie Święta Pracy w dawnych czasach.
Umieszczenie symbolicznego zdjęcia flagi Goku na facebooku – Święto Flagi.
Umieszczenie zdjęcia pracowników Goku na tle flagi na facebooku Gok – Święto
Konstytucji.


24.05.2021r. - Rozpoczęcie pierwszych zajęć realizowanych w ramach projektu – ścieżki
edukacyjnej „Programowanie – ekologia na co dzień”.



26.05.2021r. - Udostępnienie filmu z okazji Dnia Matki „Taka jest moja mama”, który
powstał przy współpracy z placówkami przedszkolnymi w Gminie Bojadła. Na filmie
dzieci opowiedziały krótko za co kochają swoje mamy.



26.05.2021r. - Przystąpienie Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach do Zrzeszenia
Lubuskich Instytucji Kultury.



27.05.2021r. - Wznowienie zajęć z nauki gry na instrumentach.



31.05.2021r.

-

02.06.2021r.

-

Stoisko

z

bezpłatnymi

atrakcjami

dla

dzieci

zorganizowanymi z okazji Dnia Dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach.
Partnerami akcji ulicznej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka byli: firma Uni-bas Sp
z.o.o Sp Komandytowa P.A. Sewohl oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zielonej Górze.


01.06.2021r. - Pomoc w organizacji programu rekreacyjno – animacyjnego dla uczniów
z ZE w Bojadłach przygotowanego z okazji Dnia Dziecka.



02.06.2021r. - „Gra terenowa w podchody” organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury
w Bojadłach dla wszystkich chętnych z okazji Dnia Dziecka.



07.06.2021r. - Ponowne otwarcie Pracowni Orange 24.05.2021r. - 21.06.2021r. Rozpoczęcie cyklu zajęć z robotami Photon w ramach projektu - ścieżki edukacyjnej
"Programowanie - ekologia na co dzień"



16.06.2021r. - Włączenie się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021. Akcja miała na
celu poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom
z autyzmem i ich rodzinom.



18.06.2021r. - Przyłączenie się GOK-u do akcji charytatywnej "Nowe życie Michałka"
organizowanej przez Zespół Edukacyjny w Bojadłach.



20.06.2021r. - Koncert plenerowy zespołu "TRUPIĘGI" organizowany przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Bojadłach.



23.06.2021r. - Otwarcie wystawy fotograficznej członków Klubu Fotograficznego
FOTOKADR pt. "ZAPOMNIANE STACJE PKP". Wystawa znajduje się w holu
Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach.



28.06.2021r. - 09.07.2021r. - Rozpoczęcie stacjonarnej 2 – tygodniowej WAKACJADY
Z GOK-IEM 2021 w Bojadłach.



29.06.2021r. - Rozpoczęcie cyklu szkoleń online w ramach projektu „Liga eSzkoła
NUTS 3 – Zielonogórski” za pomocą Lego education Spike Prime.



30.06.2021r. - Wycieczka do kina w Zborze przy Sulechowskim Domu Kultury na film
animacyjny "MULAN" w ramach WAKACJADY 2021.



03.07.2021r. - W ramach współpracy Gok w Bojadłach wraz z przygotowanymi
atrakcjami dla dzieci przyłączył się do wspólnej zabawy pt. "FESTYN STRAŻACKI"
organizowanej przez OSP KLENICA.



12.07.2021r. - Wycieczka do Klępska - Nadleśnictwo Sulechów. Przejście ścieżki
edukacyjnej od Sosny Waligóry pod wiatę "POD BUCZYNĄ". Wycieczka organizowana
w ramach WAKACJADY 2021.



13.07.2021r.

-

Przy

współpracy

z

Regionalnym

Centrum

Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Zielonej Gorze została zorganizowana kolejna akcja "ODDAJ
KREW - URATUJ ŻYCIE".


14.07.2021r. - 31.07.2021r. - OBJAZDOWA WAKACJADA Z GOK-IEM 2021.
Pracownicy

Gminnego

Ośrodka

Kultury

w

Bojadłach

odwiedzają

dzieci

w poszczególnych Sołectwach z przygotowanym wcześniej programem animacyjnym.


22.07.2021r. - Wznowienie prób zespołu śpiewaczego „BOJADLANIE”



10.08 – 18.10.2021r. - Konkurs fotograficzny pn. “WAKACJE Z APARATEM”.



16-20.08.2021r. - Rozpoczęcie cyklu zajęć z robotyki oraz lego “WAKACYJNE
SPOTKANIA Z ROBOTAMI” w ramach wspólpracy z Akademią Programowania
i Robotyki przy Stowarzyszeniu “ZA BOREM”. Warsztaty w pełni dofinansowane ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy
Urzędzie Gminy Bojadła oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach.



1.08.2021r. – Impreza plenerowa pn. “PIKNIK MUZYCZNY” zorganizowany na placu
za GOK; partnerem społecznym wydarzenia była grupa Enea Oświetlenie.



27 - 28.08.2021r. - Odbycie się pierwszych warsztatów pt. Laboratorium twórczej
dojrzałości dla osób 60+ z terenu powiatu zielonogórskiego oraz wschowskiego.



04.09.2021r. - Spotkanie miłośników gry terenowej GEOCACHING zainspirowana
okolicami Gminy Bojadła oraz Bojadelską krową.



07.09.2021r. - Rozpoczęcie cyklu indywidualnych konsultacji z psychologiem w zakresie
wsparcia dla osób 60+. Organizator: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Sławie.



17.09.2021r. - Koncert zespołu z Serbii w ramach MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU FOLKLORU.



29.09.2021r. - Włączenie się w akcję Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania poprzez
nagranie I udostępienie czytanej bajki dla dzieci.



06.10.2021r. Rozpoczęcie pierwszych zajęć z Robotyki Lego oraz programowania
w ramach projektu Liga eSzkoła.



13.10.2021r. - Włączenie się do akcji honorowego oddawania krwi “ODDAJ KREW –
URATUJ ŻYCIE” w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.



15.10.2021r. - “MUZYCZNA BIESIADA SENIORÓW – VIII Przegląd Zespołów
Śpiewaczych” organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach oraz Zespół
“Bojadlanie”.



11.11.2021r. - Z przyczyn niezależnych od organizatorów, uroczystość z okazji
Odzyskania

Niepodległości

została

odwołana.

103

rocznica

ODZYSKANIA

NIEPODLEGŁOŚCI świętowana jednak była online przy utworze wokalnym wykonanym
przez zespół "BOJADLANIE", reprezentującym naszą instytucję. Utwór został nagrany
i zmontowany przez instruktora zespołu – Pana Roberta Urbańskiego oraz został
udostępniony na fanpage GOK.


11.11.2021r. - "Żywa Flaga" – tradycją naszej instytucji jest jej wspólne wykonanie, które
towarzyszy każdej uroczystości gminnej z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości.
Niestety, już kolejny rok sytuacja pandemiczna uniemożliwiła nam zaproszenie
mieszkańców do wspólnej flagowej fotografii. Pracownicy GOK wraz z zespołem
"Bojadlanie" podtrzymali naszą wspólną tradycję.



19.11.2021r. - Spotkanie dla wszystkich chętnych dzieci z rodzicami/opiekunami
o tematyce świątecznej - WARSZTATY RODZINNE - “Bożonarodzeniowa kartka typu
deszczowy shaker box”. Wspólne tworzenie kartek świątecznych, warsztaty te
poprowadziła Pani Wioleta Cepowska oraz Pani Aneta Domagała.



05.12.2021 - W dniu 5 grudnia br. od godz. 11.00 na terenie Gminy Bojadła odbyły się
OBJAZDOWE MIKOŁAJKI 2021 organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury

w Bojadłach przy współpracy z OSP BOJADŁA, OSP KLENICA oraz wszystkimi
Sołectwami Gminy Bojadła. Ponadto, w roku 2021, organizowane były inne działania, na
które pozwalały środki budżetowe oraz czas pandemii i zmiany charakteru wielu działań z
tego wynikających. Działalność GOK opierała się na kontynuacji działań z lat
poprzednich, sukcesywnie wprowadzając nowe formy kulturotwórcze.
Zmiana charakteru naszej pracy spowodowana wprowadzeniem już od 2020 roku reżimu
sanitarnego (pandemia covid 19) i ograniczeniem działalności była niewątpliwie nowym
doświadczeniem także w roku 2021, jednak nasza instytucja – zachowując wszelkie
obostrzenia i stosując się do odgórnych wytycznych, pracowała tak, aby realizować założone
zadania.
I.

Grupy artystyczne (stan w dniu 31.12.2021 r.)

Ogółem: 7, w tym:
- samodzielnie prowadzone przez jednostkę: 2 (zespół śpiewaczy „Bojadlanie”, grupa
wokalna)
- pozostałe: 5 (grupy tańca towarzyskiego, nowoczesnego, fitness dance, latino)
II.

Sekcje (stan w dniu 31.12.2021 r.)

Ogółem: 6, w tym:
- samodzielnie zorganizowane przez jednostkę: 6
1) twórcza (plastyczna)
2) muzyczna – instrumentalna
3) wokalna
4) seniora
5) robotyka
6) gier planszowych

Fot. Zbiór własny Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach – „PIKNIK MUZYCZNY” –
gwiazda wieczoru – B-QLL

Fot. Zbiór własny Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach – „WAKACJADA 2021”

Fot. Zbiór własny Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach – „29. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy”

Fot. Zbiór własny Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach – Rozpoczęcie cyklu zajęć
w ramach projektu „Programowanie – ekologia na co dzień”

Fot. Zbiór własny Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach – Wręczenie nagród laureatom
konkursu walentynkowego „serduszkowy zawrót głowy”
INNE DZIAŁANIA

III.

- konkursy,
- przeglądy artystyczne,
- wystawy,
- warsztaty,
- wydarzenia kulturalne,
- wydarzenia rekreacyjno-sportowe.

3.6. Promocja gminy.
W związku z pandemią COVID-19 w roku 2021 promocja gminy Bojadła realizowana była
tylko poprzez stronę internetową oraz zamieszczenie informacji o gminie w publikacji
pt.”Informator Gminny Gmina Bojadła”.

4.Polityka społeczna i praca
4.1 Liczba osób korzystających ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.
Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych.
a) Świadczenia wychowawcze (500 plus):
-

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 567 dzieci.

b) Zasiłek rodzinny:
-

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 233 rodziny,

c) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

-

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 12 rodzin, w tym 15 dzieci.

4.2. Zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) Zasiłki stałe (zadania własne dotowane):
-

23 osoby, w tym 4 osoby pozostające w rodzinie i 19 osób samotnie
gospodarujących,

b) Zasiłki okresowe (zadania własne –dotowane):
- 60 osób – 58 rodzin;
c)

Świadczenia pieniężne i niepieniężne (zadanie własne i zlecone):
- świadczenia pieniężne 123 osoby,
- świadczenia niepieniężne 92 osoby.

d) Program „Posiłek w szkole i w domu”(zadanie własne-dotowane):
- posiłki i zasiłki celowe na żywność: 172 osoby (41 dzieci do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej, 55 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej, 78 osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej),
e)

Usługi opiekuńcze (zadanie własne):
- 12 osób,

f)

Domy pomocy społecznej (zadania własne):
- 7 osób,

g)

Wspieranie rodziny- asystent rodziny(zadania własne dotowane):
- 9 rodzin, w tym 30 dzieci.

Projekt „Aktywni Seniorzy w Gminie Bojadła!”
W

2021 roku Gmina Bojadła wraz z Partnerem: Koło Gospodyń Wiejskich w Klenicy

kontynuowała realizację Projektu pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Bojadła!”. Projekt
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Lubuskiego

2014-2020,

Oś

Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.5. Usługi Społeczne. Na ten cel uzyskano
dofinansowanie z Unii Europejskiej na cały Projekt w wysokości 177 480,00 zł. W ramach
realizacji Projektu utworzono Klub Seniora, który stanowi wsparcie dla osób starszych,
pobudza ich aktywność w codziennym życiu i zachęca do wspólnotowych spotkań. Po
wcześniejszym przeprowadzeniu rekrutacji, wyłoniono 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn),
które po przystąpieniu, stali się uczestnikami Projektu. W Klubie Seniora zaplanowano

cykliczne

spotkania

takie

jak:

warsztaty kulinarne,

warsztaty manualne,

zajęcia

informatyczne, zajęcia sportowe, poradnictwo specjalistyczne: terapeutyczne, prawne,
spotkania filmowe. Ponadto zaplanowano raz na kwartał uczestnictwo z szeroko rozumianej
kultury np. wyjście do teatru, kina, basen lub inny rodzaj aktywności kulturalnej stworzonej
według preferencji seniorów. Raz na kwartał miały odbywać się spotkania tanecznomuzyczne oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych wspólne
spotkania świąteczne. W ramach Projektu raz w roku organizowana miała być wycieczka,
mająca na celu inny niż na co dzień rodzaj integracji uczestników oraz promocję walorów
województwa lubuskiego. W 2021 ze względu na epidemię Covid-19 w kraju działalność
Klubu Seniora polegająca na bezpośrednich spotkaniach uległa czasowo zawieszeniu w
różnych okresach w zależności od natężenia zachorowań, a tym samym zwiększonego ryzyka.
Zawieszenie działalności związane było ze zwiększonym ryzykiem narażenia zdrowia
uczestników będących w szczególnej grupie ryzyka zachorowań na COVID-19.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach współpracował z Parafialnym
Zespołem Caritas i uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego

z

Europejskiego

Funduszu

Pomocy

Najbardziej

Potrzebującym Podprogram 2020. Zadaniem OPS było kwalifikowanie osób potrzebujących
i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności.
W 2021 r. wydano skierowania uprawniające do pomocy żywnościowej obejmujące 296 osób
uprawnionych.
Wspieraj Seniora
Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała Program „Wspieraj Seniora” 2021. Celem programu
było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas epidemii
zdecydują się na pozostanie w domu. Realizacja programu polegała w szczególności na dostarczeniu
Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki
higieny osobistej lub drobna pomoc usługowa. Gmina po złożeniu wniosku, otrzymała na ten cel
3 800 zł dotacji. Mimo szerokiej kampanii informacyjnej w ogólnopolskich mediach, utworzenia
infolinii telefonicznej, a także rozpowszechnianiu informacji w lokalnej społeczności, w 2021 roku w
Gminie Bojadła było niewiele osób, które skorzystały z tego rodzaju wsparcia.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Bojadła w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację usług

opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w wysokości 15 422,40 zł. Program
dofinansowany był z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Realizacja Programu polegała na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach
pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi (z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami) oraz osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności. Wsparcie polegało na umożliwieniu opiekunom
niepełnosprawnych uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.
W tym czasie opiekun mógł odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę
w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.
Usługa

opieki

wytchnieniowej

realizowana

była

do

31

grudnia

2021

r.

Z proponowanego wsparcia skorzystała jedna osoba w przewidzianej maksymalnej ilości
bezpłatnych godzin.

4.3. Główne przyczyny udzielania świadczeń.
a) Długotrwała lub ciężka choroba 94 rodziny (215 osób w rodzinach),
b) Bezrobocie 47 rodzin (136 osób w rodzinach),
c) Ubóstwo 75 rodzin (188 osób w rodzinach),
d) Niepełnosprawność 52 rodziny (112 osób w rodzinach),
e) Długotrwała lub ciężka choroba 94 rodziny (215 osób w rodzinach),
f) Potrzeby ochrony macierzyństwa 27 rodzin (137 osób w rodzinach)
- w tym wielodzietności: 14 rodzin (83 osoby w rodzinach),
g) Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 30 rodzin (119 osób
w rodzinach)
- w tym rodziny niepełne: 11 rodzin (36 osób w rodzinach),
- rodziny wielodzietne: 4 rodziny (23 osoby w rodzinach),
h) Alkoholizm 26 rodzin (53 osoby w rodzinach),
i) Trudności w przystosowaniu się po zwolnieniu z zakładu karnego 2 osoby (3 osoby
w rodzinach),
j) Przemoc w rodzinie 3 rodziny (14 osób w rodzinach),
k) Bezdomność 1 osoba.
4.4. Liczba osób bezdomnych w gminie Bojadła.
W 2021 roku była 1 osoba bezdomna z terenu Gminy Bojadła. Udzielono wsparcie w postaci
schronienia i wyżywienia na łączną kwotę 8120,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej ma

zawartą umowę z Fundacją Wzajemnej Pomocy ARKA z siedzibą w 66-100 Krzywa, ul.
Krzywa 1, która prowadzi schronisko samopomocowe wsparcia „Dom wspólnoty BaćArka
w Krzywej”. Na mocy umowy schronisko jest w gotowości do przyjęcia i udzielenia wsparcia
dwóm osobom bezdomnym z gminy Bojadła, jednak z różnych przyczyn, osoba bezdomna
znajduje się w innych schronisku na terenie Zielonej Góry.

5. Gospodarka komunalna
5.1. Woda
Gmina posiada trzy czynne stacje uzdatniania wody oraz trzy czynne ujęcia wody pitnej
w Bojadłach, Pyrniku i Bełczu oraz jedno ujęcie nieczynne w Młynkowie i nieczynną stację
uzdatniania wody. Wodociągi zaopatrują w wodę miejscowości: Bojadła, Klenica, Kartno,
Przewóz, Pyrnik, Młynkowo, Bełcze. Długość sieci wodociągowych wynosi 53,3 km.
1

Bełcze

2,5 km

2

Bojadła

15,8 km

3

Kartno

1,5 km

4

Klenica

22,1 km

5

Pyrnik

5,4 km

6

Młynkowo

1,5 km

7

Przewóz

3,0 km

8

Wirówek

1,5 km

Do sieci wodociągowych podłączonych jest 899 odbiorców.
5.2. Gospodarka ściekowa
Gmina posiada grupową oczyszczalnię ścieków, do której podłączona jest kanalizacja
z miejscowości Bojadła oraz Klenicy. Z pozostałych miejscowości ścieki odprowadzane są do
19 przydomowych oczyszczalni ścieków a z gospodarstw, które nie mają przydomowej
oczyszczalni, ścieki są dowożone beczkami do oczyszczalni ścieków w Bojadłach. Koncesję
na te usługi posiada osiem podmiotów. Długość sieci kanalizacyjnej w Bojadłach wynosi 13,6
km o wartości 5 620 402, 98 zł, w Klenicy 16,9 km o wartości 7 240 493 ,64 zł. Do sieci
kanalizacyjnej podłączonych jest 509 gospodarstw.

5.3. Gospodarka odpadowa
Gmina Bojadła jest członkiem Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej
Soli. Związek utworzony został w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych –
prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin członków
Związku. Podmiot wyłoniony przez Związek w drodze przetargu odbiera z terenu całej gminy
odpady stałe. Na terenie oczyszczalni ścieków w Bojadłach znajduje się Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, na który mieszkańcy Związku mogą wywozić odpady.
5.4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Na terenie gminy działają dwie jednostki OSP;
1. OSP Klenica - na wyposażeniu posiada samochód

MERCEDES – BENZ MODEL

ALTEGO - wartość 897.900,00 zł

.
2.OSP Bojadła na wyposażeniu posiada samochód
839.598,00 zł.

VOLVO FLD 3 CFL - wartości

Obie jednostki włączone są do krajowego systemu ratowniczo –gaśniczego.
W 2021 roku obie jednostki uczestniczyły w 83 zdarzeniach, w tym OSP Bojadła w 15
pożarach, 20 miejscowych zagrożeniach. OSP Klenica w 14 pożarach i 34 miejscowych
zagrożeniach.

5.5. Gospodarka mieszkaniowa
Gmina Bojadła jest właścicielem 32

budynków komunalnych, w

tym mieszkań

komunalnych 16 o ogólnej wartości 318.450,00 zł.

6. Inwestycje
W 2021 r. zrealizowane zostały następujące inwestycje własne:
- wymiana hydrantów – koszt inwestycji -1350,00 zł
- zakup wodomierzy – koszt inwestycji – 23308,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – koszt – 110208,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pyrnik. Przebudowa polegała na

równaniu

i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie nowej nawierzchni
z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 do 5,00 metrów składającej się z warstw: profilującej
gr 5 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Długość nowej nawierzchni drogi wynosi 604 mb.
Gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie tego zadania

ze środków Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 372 230,96 zł,
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 183 581,00 zł oraz dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 188 649,96 zł.

Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach. Remont
zdecydowanie poprawił funkcjonalność i estetykę czterech węzłów sanitarnych na I i II
kondygnacji budynku. W ramach zadania wykonano prace polegające na wymianie instalacji
wodociągowej,

kanalizacyjnej

i

elektrycznej

oraz

wymianie

armatury

sanitarnej

i wodociągowej, montażu nowych opraw sufitowych, wykonaniu ścianek działowych, skuciu
istniejących płytek posadzkowych, wykonaniu wylewki samopoziomującej, oblicowaniu
ścian płytkami ceramicznymi, ułożenie płytek posadzkowych, zamontowaniu ścianek
systemowych oddzielenia kabin wc. oraz wymianie stolarki drzwiowej. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła 147 506,41 zł.
Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 147 506,41 zł.

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy. Celem modernizacji była
poprawa funkcjonalności i estetyki pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz zaadoptowanie
nowych pomieszczeń na potrzeby stołówki, świetlicy i administracji szkoły. Prace
obejmowały: demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórkę okładzin podłogowych, demontaż
boazerii, rozbiórkę części ścian działowych, demontaż armatury sanitarnej, demontaż części
instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, skucie glazury i terakoty, demontaż instalacji
elektrycznej

i

co.,

wykonanie

nowych

instalacji

elektrycznych,

wodociągowych,

kanalizacyjnych, co., wykonanie posadzek, ścian działowych, okładzin ściennych
i posadzkowych, malowanie, montaż ścianek systemowych oddzielenia kabin wc oraz stolarki
drzwiowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 160 636,11 zł. Inwestycja dofinansowana
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 160 636,11 zł.

Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości
Klenica przy ul. Bolesława Chrobrego (przy szkole , km 43 + 277). Całkowity koszt zadania
wyniósł 22 011,00 zł. Województwo Lubuskie przekazało Gminie Bojadła dotację celową na
dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 50% kosztów tj. 11 006,00zł, koszt
własny wyniósł 11 005,00zł. Wykonawcą robót była ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ze
Szczecina. Doświetlenie przejścia polegało na montażu dodatkowych źródeł światła w rejonie
przejścia po każdej ze stron, usytuowanych od strony najazdu.

Rozpoczęcie realizacji operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Bojadła

poprzez

budowę

sieci

wodociągowej

oraz

budowę

oczyszczalni

przydomowych”
Do końca roku wykonane zostały cztery przydomowe oczyszczalnie a na cztery kolejne
trwają czynności związane z

uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa sieci

wodociągowej na odcinku Bojadła – Pyrnik jest na etapie wyboru wykonawcy. Na realizację
tych inwestycji Gmina Bojadła otrzymała pomoc finansową z PROW na lata 2014 – 2020
w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 825 071,00 zł.

Zakup budynku mieszkalnego w Klenicy i dostosowanie go na dwa lokale mieszkalne dla
dwóch rodzin repatriantów. Zakup, dostosowanie i wyposażenie lokali sfinansowane zostało
w 100% przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w formie dotacji celowej
w kwocie 350 000,00 zł.

Inwestycje realizowane w 2021 r. na terenie Gminy Bojadła przez inne podmioty:
- budowa w miejscowości Milsko mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 282 realizowana przez samorząd województwa,

- rozpoczęcie budowy w miejscowości Klenica przez firmę BIMEX Sp. z o.o., Sp. kom.
zakładu rozbioru tuszek drobiowych.

7. Ochrona zdrowia

Gmina Bojadła nie zarządza na swoim terenie żadnym podmiotem leczniczym. Na terenie
gminy działa jeden prywatny podmiot leczniczy prowadzący działalność w zakresie
podstawowej opieki medycznej. Gmina nie realizowała żadnych programów zdrowotnych. Do
Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zgłosiło się 36 osób.
W omawianym okresie wydano 6 stałych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 4 zezwolenia
jednorazowe.

8. Ochrona środowiska
8.1. Program usuwania wyrobów azbestowych
W roku 2021 po raz kolejny Gmina Bojadła przystąpiła do programu usuwania wyrobów
azbestowych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek Gminy Bojadła został rozpatrzony
pozytywnie i przyjęty do planu działalności Funduszu na rok 2021 w ramach Programu
„SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 8 464,79 zł brutto w formie
dotacji. W ramach tej kwoty fundusz zrefundował do 100% kosztów kwalifikowanych
poniesionych przez Gminę.
W

ramach

programu

usunięto

wyroby

azbestowe

łącznie

z

12

nieruchomości

2

zlokalizowanych na terenie Gminy Bojadła w ilości 860,53 m , co w przeliczeniu na Mg daje
wartość 12,908.

W miesiącu sierpniu zadanie zostało zrealizowane przez wykonawcę,

a zdemontowany azbest trafił na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości
Kraśnik, EKO- Azbest Sp. Z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 14, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200
Krasnik.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł –

8 464,79 zł brutto. Przypomnijmy, iż

w ubiegłych latach udało się usunąć z naszego terenu w roku 2016 - 2 513,95 m2 (27,740
Mg), natomiast w roku 2017 – 2 237,00 m2 (25,360 Mg) w roku 2018 - 2 810,90 m2 (30,920
Mg) w roku 2019 - 2 937,83 m2 (33,350 Mg) wyrobów zawierających azbest. Natomiast
w roku 2020 udało się usunąć 1 336,72 m2 (15,08 m2) na kwotę 9 395,77 zł.
Pamiętajmy, iż azbest jest szkodliwy dla nas jak i całego otoczenia. Natomiast program ma na
celu oczyszczenie kraju z azbestu poprzez minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych

spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, a także likwidację szkodliwego
oddziaływania azbestu na środowisko.
W ubiegłym roku Gmina Bojadła zrealizowała również program ogłoszony przez NFOŚiGW
pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
którego głównym celem było zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa
takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach
i typu Big Bag. O dofinansowanie mogły się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące
działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.
W ramach dotacji kwalifikowane były wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego
przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu
dostarczenia odpadów do wskazanych punktów. W ramach programu unieszkodliwiono 8,29
Mg odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 4
144,98 zł (cztery tysiące sto czterdzieści cztery zł dziewięćdziesiąt osiem gr) i został w 100
% zrealizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
8.2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2021 r.
Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2021 r. było zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Program miał zastosowanie do
wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących
oraz zwierząt gospodarskich. W przygotowanym programie określona została wysokość
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie
finansowym budżetu gminy w kwocie 7 000,00 zł. Gmina Bojadła posiadała podpisaną
umowę ze schroniskiem Fundację „Zawsze Razem” z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62,
64 – 980 Trzcianka. Środki poniesione na realizację programu

w 2021 r. wyniosły

6 079,11 zł.
8.3. Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”.
W dniu 31 maja 2021 r. Gmina Bojadła podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na mocy którego został

uruchomiony w Urzędzie Gminy Bojadła punk Konsultacyjno – Informacyjny programu
„Czyste powietrze”. Punkt działa od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach.
Istnieje możliwość umówienia wizyty indywidualnej zarówno w punkcie jak i w miejscu
zamieszkania beneficjenta. Dodatkowo raz na kwartał organizowane są spotkania
informacyjne w różnych miejscowościach w gminie. W punkcie udzielane są informacje
dotyczące

programu

czyste

powietrze,

możliwości

skorzystania

z

oferowanego

dofinansowania, a także pomagamy wypełnić wnioski o dofinansowanie, skompletować
dokumentacje do otrzymania płatności, a WFOŚiGW w Zielonej Górze a także napisać
wniosek o płatność.
9. Realizacja uchwał rady gminy
W 2021 roku Rada Gminy podjęła 49 uchwał, które dotyczyły:
- spraw finansowo-budżetowych
– spraw finansowych,
– spraw organizacyjnych,
- spraw problemowych.
Stosownie do przepisu art. 90 ustawy o samorządzie gminnym – uchwały przesłano w trybie
nadzoru Wojewodzie Lubuskiemu, a uchwały finansowe i finansowo - budżetowe przekazano
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. Ponadto 13 uchwał przekazano do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wszystkie uchwały opublikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej.
L.P.

NR UCHWAŁY

DATA
PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

PRZEBIEG WYKONANIA
UCHWAŁY

1

2

3

4

5

05.02.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021r.

24.01.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr
I/4/2018 Rady Gminy w
Bojadłach z dnia 21 listopada
2018 w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

05.02.2021.

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bojadła na lata 2021-2033

05.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej

1.

2.

3.

4.

XIX.117.2021

XIX.118.2021

XIX.119.2021

XIX.120.2021

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru.
Weszła w życie z dniem podjęcia.

własność Gminy Bojadła

5.

6.

XIX.121.2021

XIX.122.2021

05.02.2021 r.

w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych

05.02.2021 r.

w sprawie planu pracy Rady
Gminy w Bojadłach na rok
2021

7.

XX.123.2021

30.04.2021 r

w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych

8.

XX.124.2021

30.04.2021 r.

w sprawie planu pracy komisji
skarg, wniosków i petycji.

30.04.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji
Komitetu Tymczasowej Rady
stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego

9.

XX.125.2021

10.

XX.126.2021

30.04.2021 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Gminy Bojadła na
lata 2021 – 2030”

11.

XX.127.2021

30.04.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021r

12.

XX.128.2021

30.04.2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bojadła na lata 2021-2033

Uchwała została zrealizowana.
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. 9 lutego 20201r.
uchwała została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego pod
poz. 383. Weszła w życie 23
lutego 2021
Uchwała została przekazana
Kierownikowi OPS w celu
stosowania.
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została zrealizowana
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. 6 maja 20201r.
uchwała została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego pod
poz. 1036. Weszła w życie 20
maja 2021
Uchwała została przekazana
Kierownikowi OPS w celu
stosowania.
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została przekazana
Przewodniczącemu komisji do
realizacji
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia

13.

14.

XX.129.2021

XXI.130.2021

30.04.2021 r.

w sprawie uzgodnienia
projektu uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego w
sprawie obszaru chronionego
krajobrazu o nazwie
„Nowosolska dolina Odry”

11.06.2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Bojadła wotum
zaufania
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy
Bojadła za rok 2020
w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy
Bojadła z tytułu wykonania
budżetu za 2020r.

15.

XXI.131.2021

11.06.2021 r.

16

XXI.132.2021

11.06.2021 r.

17.

XXI.133.2021

11.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021r

18.

XXI.134.2021

11.06.2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bojadła na lata 2021-2033

19.

XXI.135.2021

11.06.2021 r.

w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy

20.

XXI.136.2021

11.06.2021 r.

21.

22.

XXI.137.2021

XXI.138.2021

11.06.2021 r.

11.06.2021 r.

w sprawie powołania
Skarbnika Gminy.
w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie dotacji dla
niepublicznych przedszkoli
prowadzonych przez podmioty
inne niż Gmina Bojadła, dla
których Gmina Bojadła jest
organem rejestrującym, w
wysokości innej niż określona
w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań
oświatowych.
w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy

Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Weszła w życie z dniem
podjęcia. Uchwała została
zrealizowana
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została zrealizowana
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia.
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru.
15 czerwca 2021r. uchwała
została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego pod
poz. 1334. Weszła w życie 29
czerwca 2021 r. Uchwała jest
realizowana
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru.
15 czerwca 2021r. uchwała
została opublikowana w

Bojadła w 2021 roku

23.

XXI.139.2021

24.

XXII.140.2021

25.

XXII.141.2021

26.

27.

28.

29.

30.

XXII.142.2021

XXII.143.2021

XXIII.144.2021

XXIII.145.2021

XXIII.146.2021

11.06.20201r.

28.07.2021 r.

28.07.2021 r.

28.07.2021 r.

w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021r
w sprawie , zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bojadła na lata 2021-2033

w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa w
Gminie Bojadła na rok szkolny
2021/2022

Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego pod
poz. 1335. Weszła w życie 29
czerwca 2021 r. Uchwała została
zrealizowana
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. 15 czerwca 2021r.
uchwała została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego pod
poz. 1336. Weszła w życie 29
czerwca 2021 r. Uchwała jest
realizowana
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. 29 lipca 2021r.
uchwała została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego pod
poz. 1657. Weszła w życie 12
sierpnia 2021 r. Uchwała jest
realizowana

w sprawie petycji Komitetu
Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego

Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.

25.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości przez
Gminę Bojadła

Tekst uchwały został przekazany
. Wojewodzie Lubuskiemu w
trybie nadzoru. Uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia. Została
zrealizowana

25.08.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021r

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia

25.08.2021 r.

w sprawie , zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bojadła na lata 2021-2033

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia

28.07.2021 r.

31.

32.

34.

35.

36.

37.

XXIII.147.2021

XXIV.148.2021

XXIV.149.2021

XXV.150.2021

XXV.151.2021

XXV.152.2021

25.08.2021 r.

w sprawie przekazania
Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z
siedzibą we Wrocławiu do
zaopiniowania projekt
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
obowiązujący na terenie
Gminy Bojadła

Tekst uchwały został przekazany
Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
nadzoru. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.

29.10.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021r

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia

29.10.2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bojadła na lata 2021-2033

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia

25.11.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021r

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia

25.11.2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bojadła na lata 2021-2033

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia

25.11.2021 r.

w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości

38.

XXV.153.2021

25.11.2021 r.

w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku
od środków transportowych w
Gminie Bojadła

39.

XXV.154.2021

25.11.2021 r.

w sprawie szczegółowych

Tekst uchwały został przekazany
w dniu 29.11.2021 r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru. 3
grudnia 2021r. uchwała została
opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego pod poz.
2501Uchwała weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2022. Uchwała
została przekazana do
realizowania.
Tekst uchwały został przekazany
w dniu 29.11.2021 r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru. 3
grudnia 2021r. uchwała została
opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego pod poz. 2502
Uchwała weszła w życie z dniem
1 stycznia 2022. Uchwała została
przekazana do realizowania.
Tekst uchwały został przekazany

zasad, sposobu i trybu
umarzania należności
pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny,
odraczania spłaty lub
rozkładania na raty,
warunków dopuszczalności i
pomocy publicznej w
przypadkach , w których ulga
stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania
organów uprawnionych do
udzielania ulg.

40.

41.

XXV.155.2021

XXV.156.2021

25.11.2021 r.

w sprawie uchwalenia
rocznego programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na 2022 r.

Tekst uchwały został przekazany
w dniu 29.11.2021 r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru.
Uchwała została opublikowana
03.12.20201r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego pod poz. 2504.
Weszła w życie 1 stycznia 2022r.

25.11.2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Bojadła na 2022 rok

Tekst uchwały został przekazany
w dniu 29.11.2021 r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru.
Weszła w życie 1 stycznia 2022r.

42.

XXVI.157.2020

29.12.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021r

43.

XXVI.158.2021

29.12.2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Bojadła na 2022 rok.

44.

45.

46

XXVI.159.2021

XXVI.160.2021

XXVI.161.2021

w dniu 29.11.2021 r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru. 3
grudnia 2021r. uchwała została
opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego pod poz. 2503
Uchwała weszła w życie z dniem
17 grudnia 2021. Uchwała
została przekazana do
realizowania.

29.12.2021 r.

29.12.2021r.

29.12.2021r.

w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bojadła na 2022-2033
w sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet
radnych Rady Gminy w
Bojadłach oraz sołtysów
sołectw Gminy Bojadła
W sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Bojadła

Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
została opublikowana 12.01.2021
r. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego pod
poz. 105. Weszła w życie 1.01
2021
Tekst uchwały został przekazany
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w trybie nadzoru. Uchwała
weszła w życie z dniem 1.01.2022
Tekst uchwały został przekazany
w dniu 30.12.2021r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru..
Weszła w życie 01.01 2022 r.
Tekst uchwały został przekazany
w dniu 30.12.2021r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru.
Uchwała weszła w życie z dniem

47

48

49

podjęcia. Uchwała została
zrealizowana
Tekst uchwały został przekazany
w dniu 30.12.2021r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru.
Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Uchwała została
przekazana Przewodniczącej w
celu jej wykonania

XXVI.1162.2021 29.12.2021r.

W sprawie planu pracy Rady
Gminy na rok 2022

XXVI.163.2021

29.12.2021r.

w sprawie zmiany uchwały w
sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania
należności pieniężnych
mających charakter
cywilnoprawny, odraczania
spłaty lub rozkładania na raty,
warunków dopuszczalności i
pomocy publicznej w
przypadkach , w których ulga
stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania
organów uprawnionych do
udzielania ulg.

Tekst uchwały został przekazany
w dniu 30.12.2021 r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru. 31
grudnia 2021r. uchwała została
opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego pod poz. 2858
Uchwała weszła w życie z dniem
17.01 2022 Uchwała została
przekazana do realizowania.

29.12.2021r

w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bojadłach do
prowadzenia postępowania w
sprawach udzielania pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie
Gminy Bojadła

Tekst uchwały został przekazany
w dniu 30.12.2021 r. Wojewodzie
Lubuskiemu w trybie nadzoru. 31
grudnia 2021r. uchwała została
opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego pod poz. 2859
Uchwała weszła w życie z dniem
17.01 2022 Uchwała została
przekazana do realizowania.

XXVI.164.2021

10. Zakończenie
Przygotowany „Raport o stanie Gminy Bojadła za 2021 r.” przedstawia stan faktyczny
Gminy i jest opisem części jej działalności.

W raporcie nie przedstawiono informacji

o przestępczości na terenie Gminy Bojadła w 2021 r., gdyż dokument ten zamieszczony jest
na stronie bip: https://bip.bojadla.pl/system/obj/4917_SKM_C284e22040107510.pdf . Mam
nadzieję, że informacje zawarte w raporcie pozwolą Państwu na zapoznanie się ze stanem
naszej Gminy.

