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RAPORT O STANIE GMINY TRZEBIECHÓW ZA ROK 2018 
 
 Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym, Wójt Gminy Trzebiechów przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy 
Trzebiechów za rok 2018. 
 
 
RYS HISTORYCZNY 
 
 Pierwsza wzmianka o Trzebiechowie pochodzi z 1308 roku. Wówczas był on 
wsią książęcą. W 1442 roku został nadany czeskiemu rodowi rycerskiemu – 
Troschke. Od 1482 roku Trzebiechów leżał w Brandenburgii. We władaniu rodziny 
Troschków pozostawał do 1728 roku, kiedy to zmarł ostatni z rodu – Konrad. W 1654 
roku postawiono w Trzebiechowie kościół graniczny, z którego korzystali luteranie  
z pogranicza Śląska i Polski. 
 Rozwój sukiennictwa i znaczny wzrost ilości mieszkańców sprawił, że rodzina 
Troschków podjęła starania o nadanie miejscowości praw miejskich. W 1707 roku 
król pruski Fryderyk wyraził na to zgodę. Troschkowie w podzięce przemianowali 
nazwę - już – miasta na Friedrichshuld (Fryderykowa Łaska). Nowa nazwa jednak się 
nie przyjęła i w krótkim czasie przywrócono poprzednią. Do 1765 roku dobrami 
trzebiechowskimi władał ród von Schwerin. Wówczas kupił je hrabia Henryk von 
Reuss. Jego potomkowie byli blisko związani z pruskimi sferami rządowymi, 
piastowali ważne stanowiska na dworze. W uznaniu zasług otrzymali tytuł książęcy. 
Rozwój przemysłu włókienniczego w Sulechowie i innych miastach, spowodował 
upadek sukiennictwa w Trzebiechowie, który w 1860 roku, ponownie stał się wsią.  
 
 
ZABYTKI  
 
Na obszarze Gminy Trzebiechów znajdują się cenne zabytki. Na szczególną uwagę 
zasługują:  
 
Pałac 
 
 Dobra trzebiechowskie od XV wieku do roku 1724 należały do rodu Troschke, 
którego przedstawiciele w XVI lub XVII wieku wznieśli na nich okazały dwór. W 1724 
roku majątek został zlicytowany i nabył go Henryk von Reuss – Schleiz. Od tego 
czasu, do wybuchu  II wojny, posiadłość należała do Reussów z linii Plauen.   
To właśnie tutaj, w 1860 roku urodziła się córka Henryka IV von 
Reuss,  Eleonora  Katarzyna Reuss – Kystritz, która w wieku 48 lat poślubiła cara 
Bułgarii, Ferdynanda I Koburga. Przed ślubem jednak musiała przyjąć  warunek,  
iż nie będzie się od Ferdynanda domagać spełniania obowiązków małżeńskich. 
Biseksualizm cara był już wtedy powszechnie znany.  Caryca Eleonora poświęciła się 
więc bez reszty  pracy charytatywnej, czym zyskała sobie wielką sympatię Bułgarów. 
 Von Reussowie wznieśli, na miejscu starego dworu Troschków, pałac, który 
stoi do dziś. Budowę (czy raczej daleko idącą rozbudowę) zaczęto w 1876 roku. 
 Budynek otrzymał formę francuskiej rezydencji „między  dziedzińcem 
a ogrodem”. Przez okazałą bramę projektu samego księcia Henryka  VII von Reuss, 
(brata Henryka IV, ojca Eleonory – częstotliwość występowania imienia  „Henryk”  
w rodzinie von Reuss wprowadza pewne zamieszanie), której szczyt zdobią 
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heraldyczne lwy, wchodzimy na dziedziniec. Jego centralną część zajmuje okrągły 
klomb okalany przez wiekowe cisy. 
 Pałac został zbudowany na planie litery „L”, z wieżami przy skrzydle 
południowym i u północnego boku.  Autorem ostatniej przebudowy był austriacki 
architekt Wiktor Rumpelmayer. 
 W centralnej części fasady znajduje się trzyosiowy pseudoryzalit, poprzedzony 
schodami. Nad drzwiami  umieszczony jest herb Reussów w ozdobnym kartuszu. 
 Nad wejściem znajduje się balkon i trzy półkoliście zamknięte okna typu porte 
fenetre. Pseudoryzalit zwieńczony jest malowniczą facjatką, wychodzącą poza okap 
mansardowego dachu. Doświetlają ją trzy duże okna z kamienną balustradą 
i figurami alegorycznymi. Nad nimi, na centralnej osi, umieszczona jest kwadratowa 
tarcza zegarowa. Elewacja ogrodowa została skomponowana tak samo, z tą tylko 
różnicą, że trzeciokondygnacyjną wstawkę zdobi duże okno. 
 Dobudowane, w 1902 roku, skrzydło boczne przylega do głównej bryły  
od strony południowej. Cały budynek jest podpiwniczony, kwadratowe okna, 
doświetlające piwnice, są zabezpieczone autentycznymi, dekoracyjnymi kratami. 
 Od południa zachowały się resztki ogrodzenia pałacowego oraz boczna 
brama. Na murze okalającym pałac zachowała  się ozdobna data „1895” i splecione 
litery „MAR” kojarzące mi się z Marią Aleksandrą (Alexandriną, jak podają niektóre 
źródła) von Reuss. 
 Po wojnie pałac został ograbiony i popadał w ruinę. Został odbudowany  
na potrzeby oświaty. Obecnie znajduje się w nim szkoła. 
 W środku zachowała się oryginalna klatka schodowa ze starą stolarką, 
sztukaterie w dawnej sali balowej i żeliwne schody prowadzące do skrzydła 
bocznego. W skład założenia wchodzą również dawna oficyna i stara ujeżdżalnia. 
 
Park 
 
 Za pałacem rozciąga się ogromny park dworski w stylu angielskim, obejmujący  
obszar 12 ha. Drzewostan parku pałacowego w obejmuje wiele rzadkich gatunków 
drzew, z których ciekawsze to: cyprysik nutkajski, cyprysik japoński, choina 
kanadyjska, cypryśnik błotny, klon tatarski, kasztan jadalny, reliktowy miłorząb 
japoński a także wiele okazałych platanów, grabów, lip, klonów, jaworów, czerwonej 
odmiany buków i cisów. We wschodniej części parku rosną obok siebie okazały 
świerk i daglezja. Wśród tych pięknych, starych drzew ukryta jest, nieco 
zdekompletowana  tzw. rotunda - świątynia dumania. 
 
Dawne sanatorium 
 
 W obiekcie wzniesionym w latach 1903 - 1905  w sąsiedztwie terenów 
pałacowych księżna sasko – weimarska Maria Aleksandrina Reuss, żona 
ówczesnego właściciela dóbr trzebiechowskich, założyła sanatorium 
przeciwgruźlicze. Powodem tej decyzji była choroba płuc córki. Prowadzenie budowy 
zespołu powierzono miejscowemu lekarzowi dr Müllerowi. Autorem projektu 
budynków, utrzymanych w nurcie modnej wówczas secesji, był architekt z Zwickau 
Max Schöndler. Wystrój i wyposażenie wnętrz zaprojektował, pozyskany do tego 
przedsięwzięcia staraniem księżnej, Henry van de Velde.  
 Do dzisiaj zachowały się oryginalne wzory stolarki drzwiowej, klatki schodowej, 
przeszkleń, mebli, kominka, polichromii i innych elementów wyposażenia. 
Wzniesiony staraniem właścicielki Trzebiechowa kompleks sanatoryjny, w krótkim 



4 
 

czasie po jego powstaniu podupadł i został przekształcony w wiejską szkołę 
z internatem.  
 Po I wojnie światowej, gdy wśród miejscowej ludności nastąpiło nasilenie 
zachorowań na gruźlicę, powrócono do pierwotnej idei uzdrowiska. 
 Po II wojnie światowej majątek przejął Skarb Państwa. Do 1965 roku dawne 
sanatorium użytkowane było zgodnie z jego pierwotną funkcją jako sanatorium 
przeciwgruźlicze. Następnie zorganizowano w nim oddział dla nerwowo chorych 
i rekonwalescentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze.  
Od 1974 roku mieści się tu Dom Pomocy Społecznej, w którym obecnie mieszka 105 
podopiecznych. 
 
Kościół w Podlegórzu 
 
 Kościół położony na uroczym wzgórzu, górującym nad doliną Obrzycy. 
Wybudowany w 1880 roku w stylu neoromańskim z zachowaniem większości 
kanonów architektonicznych dla stylu romańskiego wg projektu Viktora 
Rumpelmajera. We wnętrzu między innymi zabytkowe organy Wilhelma Sauera 
z 1901 roku. Na pobliskim cmentarzu wspaniały grobowiec ostatnich właścicieli 
Trzebiechowa książąt Reussów. 
 
Kościół p.w. NMP w Trzebiechowie 
 
 Świątynia wzniesiona w 1840 roku w stylu neoklasycystycznym na podstawie 
projektu niemieckiego architekta Johanna Gottlieba Schlaetzera według rysu jego 
nauczyciela Karla Friedricha Schinkela. Budowla o jednej nawie, wybudowana 
z cegły na planie prostokąta. Główne wejście prowadzi przez wieżę i jest 
ozdobione portalem, a wnętrze świątyni otoczone jest emporami podpartymi przez 
kolumny. Do 1945 roku była to świątynia protestancka. Następnie została przejęta 
przez katolików i była kościołem filialnym parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Klenicy. Od 1987 roku jest to samodzielny kościół parafialny. 
 
Rezerwat przyrody „RADOWICE” 
 
 W gminie Trzebiechów znajduje się 1/3 powierzchni (18,59 ha) rezerwatu 
przyrody „Radowice”. Rezerwat utworzono rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego 
Nr 5 z dnia 3 marca 2000r. 
 Rezerwat „Radowice” obejmuje tereny źródliskowe o bardzo urozmaiconej 
rzeźbie terenu, w większości porośnięty ok. 100-letnim lasem bukowym, w bardzo 
niewielkiej części łęgowym i olszowym na silnie urzeźbionej krawędzi wysoczyzny 
polodowcowej. Ten przepiękny teren obejmuje głębokie wąwozy, na dnie których 
płyną strumienie wypływające z licznych śródleśnych źródlisk. Wyjątkowości 
rezerwatu dopełnia fakt występowania na jego terenie rzadkich, w większości 
chronionych gatunków roślin, grzybów, ptaków i zwierząt. Z rzadszych gatunków 
ptaków gnieżdżą się tutaj puszczyk, gołąb siniak, dzięcioł zielony, muchołówka mała, 
brodzic samotny. Na pobliskiej śródleśnej łące można często spotkać żerujące 
żurawie, a także przylatujące tu czarne bociany. W tym rezerwacie wśród ssaków 
występują tu pospolite kuny, wiewiórki, lisy sarny jelenie i dziki. Z rzadkich zwierząt 
pojawiają się czasem łoś i daniel, w pobliskiej Obrzycy obserwuje się bobra i wydrę. 
Na tym terenie znaleziono chroniona roślinę z rodzaju kruszczyk oraz kilka gatunków 
grzybów chronionych to jest: szmaciaka gałęzistego, sromotnika bezwstydnego, 
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mądziaka psiego. W południowej części rezerwatu znajduje się niewielki zbiornik 
wodny, będący miejscem występowania żółwia błotnego.  
 
Rzeka Odra /Stara Odra/  
 

Gmina Trzebiechów położona jest na lewym brzegu rzeki Odry na obszarze 
szczególnym, gdyż stanowi rezerwowe powierzchniowe miejsce poboru wody  
dla Zielonej Góry. Fakt ten warunkuje ekologiczny charakter Gminy Trzebiechów,  

co jednocześnie stanowi jej niepodważalny atut. 
Rzeka przepływa przez teren gminy na odcinku 13 km i stanowi siedlisko wielu 

gatunków ptaków zimujących, do których należą kaczki krzyżówki, łabędzie nieme 
i krzykliwe, gągoł, perkozek, tracz nurogęś a nawet orzeł bielik. W bogatych lasach 
łęgowych w dolinie Odry gnieżdżą się myszołowy, gołębiarze, puszczyki, kanie rude,  
pustułki, szakale złociste, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie, łosie 
przechodnie, muflony i wilki. Nie wszędzie już możemy natrafić dziś na takie 
bogactwo ptaków drapieżnych. Na podmokłych łąkach i polach lęgną się czajki, 
bekasy, kszyki, kuropatwy, bażanty oraz rzadkie już błotniaki stawowe. 

 
Wzgórza Podlegórza 
 
 Od Podlegórza do Cigacic wzdłuż rzeki Obrzycy ciągną się malownicze 
wzgórza. Zbocza o wystawie południowej stwarzają dogodne warunki do rozwoju 
roślinności należącej do zbiorowisk tzw. ciepłolubnych muraw. Zbiorowiska takie  
są dziś już bardzo rzadkie. Najciekawszy fragment zbocza to odcinek między 
Podlegórzem a Radowicami - niegdyś tereny przepięknych winnic. Stwierdzono  
tu występowanie bardzo rzadkiego szafirka miękkolistnego, zaliczanego do roślin 
chronionych oraz czyśćca prostego, a także wiele innych charakterystycznych roślin 
dla tego obszaru których występowania nie stwierdzono gdzie indziej, choćby łany 
szałwii i wyki ptasiej, rutewkę żółtą i pogiętą, krzyżownicę czubatą, przetacznik 
kłosowy i piaskowy, dziewannę rdzawą, rozchodnik ościsty i inne. Teren ten nie 
został jeszcze dokładnie zbadany i być może jeszcze wiele rzadkich i interesujących 
roślin czeka jeszcze na odkrycie.  
 Ciekawym przyrodniczo obszarem jest również międzywale i łąki położone na 
południe od rzeki Obrzycy na jej przyujściowym odcinku od ujścia do szosy Sulechów 
– Głuchów. Tutaj corocznie, szczególnie wiosną zatrzymują się na odpoczynek stada 
wędrownych ptaków wodnych i błotnych, z których spora grupa należy już do rzadko 
spotykanych. Należą do nich krzyżówki, rożeńce, cyranki, cyraneczki, świstuny, 
głowienki, płaskonosy, czajki, brodźce leśne i samotne, mewy śmieszki i mewy 
pospolite, łabędzie nieme. Sporadyczne zlatują tu bataliony, a także tracze 
długodziobe. 
 
 
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
 
 Gmina Trzebiechów położona jest w południowo-wschodniej części 
województwa lubuskiego na przeciętnej wysokości od 50 do 90 m n.p.m. 
Najwyższym punktem jest wzniesienie liczące 148,4 m n.p.m., usytuowane na północ 
od miejscowości Radowice i Podlegórz, zaś najniżej położona jest strefa ujścia rzeki 
Obrzycy. Współrzędne geograficzne wynoszą 52º szerokości geograficznej północnej 
oraz 16º długości geograficznej wschodniej.  
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Gmina Trzebiechów 

 
 

 
 
 
Gmina obejmuje powierzchnię 80,96 km² co stanowi 0,58% powierzchni 

województwa lubuskiego i graniczy z następującymi gminami: 
- od zachodu i północy z gminą Sulechów, 
- od południa poprzez rzekę Odrę z gminą Zabór, 
- od południowego zachodu z gminą Kargowa, 
- od południowego wschodu z gminą Bojadła. 

Łączna długość granic okalających gminę wynosi kilkadziesiąt kilometrów. 
Południową i zachodnią granicę gminy wyznacza rzeka Odra, pozostałe zaś granice 
z uwagi na brak naturalnych barier mają sztuczny charakter. 

Prawie cały obszar gminy leży na terenie Pradoliny Warszawsko-Odrzańskiej  
w mikroregionie zwany Kotliną Kargowską. Jedynie północne jej krańce stanowią 
skraj wysoczyzny lubuskiej.  
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Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów  

– w hektarach na dzień 31 grudnia 2018r. 

 

 

Ogółem 8084,31  ha 

grunty rolne 3793,74 ha 

użytki zielone 1106,07 ha 

lasy 2254,79 ha 

tereny komunikacyjne 250,11 ha 

pozostałe 679,60  ha 

 

 

PODZIAŁ TERYTORIALNY 

 Administracyjnie od 1 stycznia 1999 roku gmina Trzebiechów wchodzi w skład 
powiatu zielonogórskiego, obejmującego jednostki samorządowe zlokalizowane 
wokół miasta Zielona Góra.  

Gmina Trzebiechów jest gminą wiejską, podzieloną na 10 sołectw, które 
obejmują jedenaście wsi: Trzebiechów, Swarzynice, Podlegórz, Radowice, Ostrzyce, 
Borek, Mieszkowo, Głuchów, Głęboka, Ledno, Gębice. 
 Siedzibą gminy jest położona centralnie miejscowość Trzebiechów. 

tereny 
komunikacyjne

3%

grunty rolne
47%

użytki zielone 
14%

lasy
28%

pozostałe
8%
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Źródło: http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/mapa-administracyjna/278,dok.html 

 

 

 

MIESZKAŃCY GMINY 

 

 Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła 3 309 osób, 

w tym 1 628 kobiet i 1 681 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnych  

- (15 lat i mniej) wynosiła 310 osób, a liczba mieszkańców 

309 osób, 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-60) 

wynosiła 952 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 1 180 

osób (uwzględniając 65 lat mężczyzn), 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 367 osób, a liczba 

mieszkańców wynosiła 191 osób.  

W 2018 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 17 dziewczynek i 25 chłopców, zmarło 

natomiast 44 mieszkańców, w tym 17 kobiet i 27 mężczyzn. 30 osób zawarło związek 

małżeński a 6 par obchodziło „Złote gody”. 
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Liczba mieszkańców gminy wg miejsca zameldowania na dzień 31.12.2018r. 

Miejscowość 

Liczba mieszkańców 

ogółem 
  w tym: 

kobiety mężczyźni 

Borek 129 68 61 

Gębice 57 24 33 

Mieszkowo 60 29 31 

Głuchów 444 215 229 

Ledno 103 47 56 

Głęboka 63 32 31 

Ostrzyce 265 132 133 

Radowice 229 115 114 

Podlegórz 305 158 147 

Swarzynice 620 293 327 

Trzebiechów 1 034 515 519 

 
 

HONOROWI OBYWATELE GMINY 

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Trzebiechów” jest wyrazem najwyższego 
uznania za szczególne zasługi dla gminy. Nadawany jest osobom fizycznym, które 
cieszą się najwyższym uznaniem mieszkańców gminy, swoją postawą, 
zachowaniem, całokształtem działalności zawodowej i społecznej, bądź realizacją 
swoich zadań w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego 
lub społecznego rozwoju gminy Trzebiechów i jej promocji, lub szczególnymi 
osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jej imię. 

Do 2018 roku tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Trzebiechów” otrzymali: 
- Maria Zacharzewska 
- Ks. Kanonik Marian Grażewicz 
- Ks. Kanonik Dionizy Łyduch 
- Peter Jeschke 
- Zbyszko Piwoński 
- Stanisław Drobek. 

W 2018 roku uchwałą nr XXXVII/236/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie  
z dnia 29 sierpnia 2018r. tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Trzebiechów” 
pośmiertnie otrzymał Tadeusz Wojter - wieloletni Dyrektor Trzebiechowskiego 
Ośrodka Kultury zawsze w pełni zaangażowany w pracę zawodową i społeczną.  
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Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za działalność na rzecz środowiska 
lokalnego. Jego wiedza historyczna często wszystkich zdumiewała. Wypromował 
Gminę Trzebiechów w skali województwa i kraju. 
 
 
PRZYJĘTE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE 
 
I. Dokumenty strategiczne 

 
W gminie w 2018r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  
- Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r. 

w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów 

• Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 

2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach 

Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą 

nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r. 

• Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 

2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy 

w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r.w sprawie przystąpienia do zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie 

Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie 

z dnia 22 kwietnia 2011r. 

• Uchwała nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 4 kwietnia 

2018r. w sprawie uchwalenia II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów. 

- Uchwała Nr XXVII/197/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 

2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020. 

- Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015-2022 

wraz z zmianami: 

• Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 grudnia 2015r. 

w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015-

2022”; 

• Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 

2016 r. w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 

2015-2022”.  

- Uchwała Nr XII/79/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lutego 2016r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do Stowarzyszenia „Aglomeracja 

Zielonogórska”. 

- Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r. 

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Trzebiechów na lata 2016-2032”. 



11 
 

- Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie 

Trzebiechów 

• Uchwała Nr XXXI/197/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 stycznia 

2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/135/2016 Rady Gminy 

w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów, 

• Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie, 

z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie 

Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów. 

» Uchwala Nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 

5 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów 

oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I. 

» Uchwala Nr XXXII/208/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia  

26 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-ego Maja. 

» Uchwala Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 

5 kwietnia 2018r. w sprawie nie naruszenia ustaleń zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy 

Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów 

oraz Swarzynice  w gminie Trzebiechów - etap I. 

- Uchwała Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017r. 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebiechów  

na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024”. 

- Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 listopada 

2017r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2018. 

- Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 

2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

- Uchwała Nr XXXII/209/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 

2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów. 

- Uchwała Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 

2018r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Trzebiechów. 
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- Uchwała Nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 

2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Trzebiechów na lata 2017-2023. 

- Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia  

17 października 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2018-2022. 

- Uchwała Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia  

17 października 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020. 

 

II. Wykonanie programów 
 

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II”  
 

W styczniu 2018r. złożona została ankieta kwalifikacyjna do drugiej edycji 
projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Trzebiechów”. 
W dniu 23 kwietnia 2018r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020 z Fundacją 
Inicjatyw Menadżerskich z Lublina. Gmina Trzebiechów na realizację przedsięwzięcia 
otrzymała dotację w kwocie 44 190,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 
szereg konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie  
m. Trzebiechów i Swarzynic. Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny  
dla uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie pn. „Zaprojektujmy 
Trzebiechów”, w którym nagrodą główną była wycieczka dla całej klasy. 
Przeprowadzono debatę publiczną, wizję w terenie z udziałem urbanistów 
i projektantów, a także przygotowano wizualizację 3D dla terenów objętych mpzp. 
W ramach projektu powstał również film edukacyjny. Projekt zakończony został  
w grudniu 2018r.  

 
Program rewitalizacji Gminy 2017-2030 
 

Od początku 2018 roku Gmina Trzebiechów realizowała zadanie w ramach 
konkursu organizowanego przez Województwo Lubuskie i Ministerstwo Rozwoju, 
związane z przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebiechów 
na lata 2017-2023”. Za opracowanie dokumentu odpowiedzialna była firma  
4CS Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Koszt opracowania dokumentu wynosił 40 590,00 zł. 
W skład grupy roboczej przygotowującej program wchodzili przedstawiciele Urzędu 
Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele Rady Gminy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, funkcjonariusz Policji z Trzebiechowa. 
          W dokumencie wskazano miejscowości zdegradowane na terenie Gminy 
Trzebiechów oraz miejsca wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych. Program 
jest niezbędnym załącznikiem wymaganym przy aplikowaniu o zewnętrzne środki 
finansowe. 29 sierpnia 2018r. uchwałą nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy  
w Trzebiechowie dokument został uchwalony, a następnie wpisany na listę 
ministerialną.  
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WSPÓŁPRACA Z PARTNERSKĄ GMINĄ 

Od 21 lat współpracujemy z partnerską Gminą Schenkendöbern. Obustronne 
spotkania odbywały się i odbywają na niwie sportowej, strażackiej, folklorystycznej, 
kół gospodyń wiejskich oraz prywatnej. Ponadto delegacje uczestniczą  
we wszystkich ważnych uroczystościach o charakterze gminnym oraz dożynkach.  

W 2018 roku nasza młodzież OSP brała udział w turnieju drużyn 
młodzieżowych zorganizowanym przez naszych partnerów a mieszkańcy wsi 
Swarzynice uczestniczyli dwukrotnie w spotkaniach seniorów w Lubinchem. 
Natomiast Nasi Partnerzy gościli u nas na spotkaniu noworocznym we Wsi 
Swarzynice, festynie w Gębicach, Święcie Indyka w Trzebiechowie oraz Dożynkach 
Gminnych w Podlegórzu. Ponadto odbyły się dwukrotnie spotkania mieszkańców  
i urzędników w Niemczech. Razem z Bartłomiejem Cybulskim odwiedziliśmy także 
Burmistrza P. Jeschke z okazji jego urodzin.  

 
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE 
 
W 2018 roku w Gminie Trzebiechów funkcjonowały następujące jednostki: 
 
- 2 jednostki organizacyjne: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

• Zespół Edukacyjny 
 

- 2 instytucje kultury: 

• Trzebiechowski Ośrodek Kultury im. Tadeusza Wojtera  

• Gminna Biblioteka Publiczna 
 

- 10 jednostek pomocniczych: 

• Sołectwo Borek 

• Sołectwo Gębice 

• Sołectwo Głuchów 

• Sołectwo Mieszkowo 

• Sołectwo Ostrzyce 

• Sołectwo Radowice 

• Sołectwo Podlegórz 

• Sołectwo Swarzynice 

• Sołectwo Trzebiechów 

• Sołectwo Ledno-Głęboka 
W 2016 roku powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego 

gminna spółka Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie sp. z o.o. 
 
 

URZĄD GMINY 

 Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania 
gminy. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 
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  W ramach realizacji swoich zadań Wójt Gminy jako kierownik Urzędu wydał 
69 zarządzeń, 1 653 decyzji administracyjnych, 17 upoważnień osób do działania  
w swoim imieniu i 77 pełnomocnictw.  
 Ponadto zawarto 123 umowy, w tym 55 umów zleceń oraz 7 porozumień, 
udzielono odpowiedzi na 53 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

 W 2018 roku w Urzędzie przeprowadzone zostały kontrole przez: 
- Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie gospodarowania odpadami płynnymi, 
- Państwową Inspekcję Pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych,  
- Starostę Zielonogórskiego na temat realizacji zadań obrony cywilnej 

i zarządzania kryzysowego, 
- Archiwum Państwowe w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych. 
Uchwały z lat poprzednich kontrolowane były przez Prokuratora Rejonowego 
w Świebodzinie. 
 Udzielano wyjaśnień na skargi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w sprawach uchwał Rady Gminy: 
- nr III/17/2010 z dnia 22 grudnia 2010r w sprawie sposobu i trybu powoływania  

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, 

- nr XV/114/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Trzebiechów, 

- XXIII/165/2017 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Trzebiechów. 

 Przez cały rok w Urzędzie Gminy działał Punkt Nieopłatnej Pomocy Prawnej. 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych na umowę 

o pracę było 22 pracowników, w tym: 
- 20 osób na 1/1 etat 
- 1 osoba na 1/2 etatu 
- 1 osoba na 1/5 etatu. 
 Pracownicy urzędu uczestniczyli łącznie w 40 szkoleniach. 
 Wójt Gminy w 2018r. przyznał 5 stypendiów wójta dla uczniów Zespołu 
Edukacyjnego za promocję Gminy na szczeblu powiatu, województwa i kraju. 
 W 2018 w Urzędzie przeprowadzono remont korytarzy i klatki schodowej. 
Docieplono strop, wymieniono drzwi oraz zamontowano tablicę informacyjną i nową 
barierkę na schodach. W Referacie Finansowym zamontowano żaluzje na oknach. 
Koszty remontu w 2018r. wyniosły 16 598,62zł.  
 
 
FINANSE GMINY 

 Plan budżetu gminy na 2018 rok wynosił po stronie dochodów  
25 261 699,06ozł, po stronie wydatków 30 127 281,00 zł. 
 
 Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco: 
 
- dochody wykonano w kwocie 17 953 101,52 zł, co stanowi 71,07% wykonania 

planu 
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- wydatki stanowią wielkość 19 187 571,74 zł, tj. 63,69% wykonania planu 
  

 

 

 

subwencje 
3 965 819,00 zł

dotacje celowe
5 414 888,84 zł

udziały gminy 
w podatkach
1 801 530,06 zł

podatki i opłaty 
lokalne

2 595 018,92 zł

pozostałe
dochody

652 252,28 zł

sprzedaż majątku 
42 691,60 zł

dotacje i środki 
przeznaczone na 

inwestycje
3 480 900,82 zł

Dochody Gminy Trzebiechów w 2018 roku

subwencje 
3 965 819,00 zł

dotacje celowe
5 414 888,84 zł

udziały gminy 
w podatkach

1 801 530,06 zł

podatki i opłaty 
lokalne

2 595 018,92 złpozostałe
dochody

652 252,28 zł

sprzedaż majątku 
42 691,60 zł

dotacje i środki 
przeznaczone na 

inwestycje
3 480 900,82 zł

kultura i sport 
773 634,57zł

pozostałe
309 086,59 zł

Wydatki Gminy Trzebiechów w 2018 roku
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Budżet Gminy Trzebiechów zamknął się deficytem w wysokości  1 234 470,22 zł 
przy planowanym poziomie – 4 865 581,94 zł. Deficyt został pokryty przychodami 
z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków. 

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 6 392 807,85 zł, w tym: 

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 5 111 314,00 zł, 

- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze  
828 831,01 zł,  

- zadłużenie wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 452 662,84 zł. 
 Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku wynosiły  
5 425,53 zł, natomiast wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły  
5 798,60 zł.  
 Realizacja budżetu wymagała wprowadzenia 32 zmian w celu urealnienia 
wielkości dochodów i wydatków. 
 
Realizacja dochodów podatkowych 

 W 2018 roku wystawiono 1 307 decyzji podatkowych na kwotę 800 998,00 zł,  
w tym: 
- 1 227 decyzji wymiarowych,  
-      80 decyzji zmieniających wymiar podatku.  

 
Złożono 110 deklaracji podatkowych na kwotę 1 640 287,00 zł, w tym: 

- 50 deklaracji na podatek od nieruchomości - 1 318 211,00 zł, 
- 23 deklaracji na podatek rolny - 183 280,00 zł, 
- 20 deklaracji na podatek leśny - 67 001,00 zł, 
- 17 deklaracji na podatek od środków transportowych - 71 795,00 zł. 

 
Łącznie w 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

i od środków transportowych uzyskano dochód w wysokości 2 077 672,78 zł. 
 

 
 

podatek od 
nieruchomości
1 539 890,33 zł

podatek rolny
395 125,57 zł

podatek leśny 
70 055,85 zł

podatek od 
środków 

transportowych
72 601,03 zł

Dochody z tytułu podatków lokalnych w 2018 roku
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Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2018r. wyniosły 451 611,20 zł,  
w tym: 
- od osób fizycznych    - 199 688,57 zł   

w tym z tytułu: 

• podatku od nieruchomości    -   121 546,25 zł 

• podatku rolnego  -     77 684,09 zł 

• podatek leśnego    -          452,26 zł 

• podatek od środków transportowych   -             5,97 zł 
- od osób prawnych  -   251 922,63 zł 

w tym z tytułu: 

• podatku od nieruchomości    -   248 926,23 zł 

• podatku rolnego    -       1 386,40 zł 

• podatku leśnego        -            77,00 zł 

• podatku od środków transportowych   -       1 533,00 zł 

 W 2018 roku wystawiono 577 upomnień za zaległości podatkowe na łączną 
kwotę 424 802,00 zł. Do Urzędu Skarbowego wysłano 109 tytułów wykonawczych na 
kwotę 146 927,00 zł. 
 

Ponadto przeprowadzono postępowania i wydano decyzje w sprawie: 

Rodzaj decyzji Ilość Łączna kwota 

w sprawie zastosowania zwolnienia  
w podatku rolnym z tyt. zakupu gruntów 

2 12 193,68 zł 

w sprawie odroczenia terminu płatności  1 9 774,00 zł 

w sprawie odmowy umorzenia zaległości 
podatkowych w podatku od nieruchomości  

2 84 028,30 zł 

 
 
INWESTYCJE 

W Gminie Trzebiechów zrealizowano następujące projekty i zadania: 
 
I. Z dofinansowaniem środków zewnętrznych:  
 
- Przebudowa drogi gminnej  w obrębie Trzebiechów ul. Wiśniowa i Kwiatowa 

Wartość inwestycji: 273 541,56 zł 
Wartość dofinansowania: 165 214,00 zł  
Pozyskano dofinansowanie  w ramach działania „Podstawowe usługi odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach 
inwestycji wykonano 0,345 km drogi. 
Wkład własny wyniósł: 108 327,56 zł 

- Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Podlegórz 

Wartość inwestycji: 348.890,73 zł  
Wartość dofinansowania: 124 000,00 zł 
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Pozyskane środki otrzymano w ramach dotacji celowej z dochodów budżetu 
Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych 
z produkcji rolniczej. W ramach inwestycji wykonano 0,470 km drogi.  
Wkład własny wyniósł: 224 890,73 zł 

- Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Głuchów etap I 

Wartość inwestycji: 209 494,65 zł  
Wartość dofinansowania: 40 000,00 zł 
Pozyskane środki otrzymano w ramach dotacji celowej z dochodów budżetu 
Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych 
z produkcji rolniczej. W ramach inwestycji wykonano 0,218 km drogi.  
Wkład własny wyniósł: 169 494,65 zł 

- Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową 
i budową zbiornika wód opadowych – Etap I” 

Wartość inwestycji: 536 216,75 zł  
Wartość dofinansowania: 217 983,00 zł  
Otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego 
pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 
2019”. W ramach inwestycji wykonano 0,350 km drogi.  
Wkład własny wyniósł: 318 233,75 zł 

- Budowa placu rekreacyjnego w m. Swarzynice, rozbudowa placu rekreacyjnego 
w m. Radowice uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej  
w m. Trzebiechów.             

Koszt inwestycji to 189 569,20 zł. 
Wartość dofinansowania: 97 076,00 zł 
Pozyskano dofinansowanie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020. 
Wkład własny wyniósł: 92 493,20 zł 

- Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów 

Koszt inwestycji poniesiony w roku 2018 to 2 989 919,53 zł. 
Wartość dofinansowania otrzymana w roku 2018: 3 036 950,49 zł otrzymane 
środki stanowią refundacje poniesionych wydatków oraz zaliczkę na inwestycje 
90% pozyskanego dofinansowania.  
Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020. 

- Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Głuchowie 

Koszt zakupu to 30 000,00 zł. 
Wartość dofinansowania: 30 000,00 zł 
Pozyskano środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

 
II. Wyłącznie ze środków własnych gminy: 

 
- Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice    

Wartość inwestycji: 645 842,78 zł  
W ramach inwestycji wykonano 0,700 km drogi.  
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- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Trzebiechów 
ul. Parkowa 18 450,00 zł 

- Przebudowa przepustu w m. Ostrzyce 7 303,76 zł  
 

III. W ramach funduszu sołeckiego: 

Sołectwo Borek -  kwota wydatków 11 436,84 zł, w tym: 

• utwardzenie drogi gminnej - 3 893,86 zł 

• zakup sprzętu AGD - 2 490,66 zł 

• konserwacja urządzeń na placu zabaw - 3 500,00 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 1 552,32 zł. 
 

Sołectwo Gębice -  kwota wydatków  8 622,50 zł, w tym: 

• wycinka krzaków i gałęzi - 650,00 zł 

• montaż lampy solarnej - 4 472,50 zł 

• utwardzenie terenu pod altaną biesiadną - 2 000,00 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 1 500,00 zł 
 

Sołectwo Głuchów -  kwota wydatków 22 614,20 zł, w tym: 

• remont drogi gminnej - 6 600,00 zł 

• prace remontowe w pomieszczeniach OSP - 14 811,27 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 1 202,93 zł. 
 

Sołectwo Mieszkowo kwota wydatków 8 780,35 zł, w tym: 

• montaż lampy solarnej dwustronnej - 4 889,60 zł 

• zakup środków czystości, nawozu do kwiatów oraz środka chwastobójczego 
- 209,53 zł 

• budowa murku przy świetlicy wiejskiej, nasadzenie krzewów - 3 510,40 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 170,82 zł. 
 

Sołectwo Ostrzyce kwota wydatków 16 253,73 zł, w tym: 

• poszerzenie drogi gminnej - 15 200,00 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 1 053,73 zł. 
 

Sołectwo Podlegórz kwota wydatków 17.192,15 zł, w tym: 

• utwardzenie drogi gminnej - 16.000,00 zł 

• naprawa pieca konwekcyjnego - 430,50 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 1.236,62 zł. 
 

Sołectwo Radowice kwota wydatków 10 535,94 zł, w tym: 

• zakup lampy solarnej - 3 150,00 zł 

• zakup gabloty informacyjnej - 1 000,00 zł 

• zainstalowanie skrzynki elektrycznej na placu zabaw - 2 023,71 zł 

• naprawa ławek - 471,02 zł 

• zakup koszy na śmieci - 1 500,00 zł 

• zakup sprzętu na salę - 926,84 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 1 464,37 zł. 
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Sołectwo Swarzynice kwota wydatków 27 670,07 zł, w tym: 

• zakup rury PCV - 1 471,03 zł 

• przebudowa drogi gminnej - 10 718,17 zł 

• montaż lampy solarnej - 4 472,50 zł 

• zakup kamery - 1 500,00 zł 

• zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej - 136,20 zł 

• budowa małej sceny etap II - 8 500,00 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 872,17 zł. 
 

Sołectwo Trzebiechów kwota wydatków 31 833,10 zł, w tym: 

• poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości - 1 783,50 zł 

• prace remontowe w pomieszczeniach OSP - 16 795,00 zł 

• zakup wyposażenia do remizy OSP w Trzebiechowie - 12 943,87 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 310,73 zł. 
 

Sołectwo Ledno-Głęboka kwota wydatków 11 810,86 zł, w tym: 

• naprawa przystanku autobusowego - 500,00 zł 

• zakup kwiatów do kwietników - 500,00 zł 

• montaż dwóch lamp solarnych - 8 945,00 zł 

• konserwacja urządzeń na placu zabaw - 1 000,00 zł 

• organizacja spotkań integracyjnych - 688,80 zł 

• wynajem toalety przenośnej „TOI-TOI” - 177,06 zł. 
 

W ramach funduszu sołeckiego w 2018r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 
166 749,74 zł. 

 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
I. Program Ochrony Środowiska  

 
 

Realizacja celów zawartych w programie Ochrony Środowiska 
na lata  2017-2022 

 

 Obszar 
interwencji 

Cel   Kierunek 
interwencji   

Zadania   Lata 
realizacji 

Klimat i 
powietrze 

Poprawa 
jakości 

powietrza 
na 

terenie 
gminy 

Ograniczenie 
niskiej emisji 

Rozwój edukacji ekologicznej skierowanej na 
zwiększenie świadomości społeczeństwa  
w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 
powietrza, w tym oszczędności energii, 
modernizacji ogrzewania i stosowania 
odnawialnych źródeł energii  
 
Informowanie na corocznych spotkaniach 
sołeckich o możliwościach uzyskania 
dofinansowania na wymianę źródeł 
centralnego ogrzewania oraz termo- 
modernizacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska; 

2017-2024 
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Klimat,  
powietrze, 

hałas 

Poprawa 
jakości 

powietrza 
na 

terenie 
gminy 

Ograniczenie 
niskiej emisji 

Budowa, remonty dróg gminnych, 
modernizacje nawierzchni dróg celem poprawy 
bezpieczeństwa, płynności ruchu 
 
Remonty dróg w m. Trzebiechów: ul. Ptasia, 
Lisia. Kwiatowa, Sosnowa, Sportowa, 
Trojaków oraz w m. Głuchów; w m. 
Podlegórz 

2017-2024 

Klimat i 
powietrze 

Poprawa 
jakości 

powietrza 
na 

terenie 
gminy 

Ograniczenie 
niskiej emisji 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej 
 
Wykonano dokumentację projektową wraz z 
pozwoleniem na budowę na termo- 
modernizację pałacu w m. Trzebiechów; 

2017-2020 

Klimat i 
powietrze 

Poprawa 
jakości 

powietrza 
na 

terenie 
gminy 

Ograniczenie 
niskiej emisji 

Gazyfikacja gminy 
 

Uzgodniono przebieg trasy gazociągu do 
m. Swarzynice. Planowany termin 
zaopatrzenia w gaz m. Trzebiechów – jesień 
2019, a m. Swarzynice – jesień 2020 

-2020 

Gospodarka 
wodno- 

ściekowa 

Poprawa 
jakości 

wód 

Uporządko-
wanie 

gospodarki 
wodno-

ściekowej 

Budowa kanalizacji sanitarnej lub przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
 
Skanalizowano miejscowość Trzebiechów – 
planowany termin oddania do użytku – maj 
2019; wykonano 41 przydomowych 
oczyszczalni  ścieków na terenie całej 
gminy. 

2017-2019 

Gospodarka 
wodno- 

ściekowa 

Poprawa 
jakości 

wód 

Oczyszczenie 
ścieków z 

terenu gminy 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków 

 
Rozpoczęto modernizacje oczyszczalni 
ścieków w m. Trzebiechów – planowany 
termin ukończenia  - październik  2019r. 
 

-2019 

Gospodarka 
wodno- 

ściekowa 

Poprawa 
jakości 

wód 

SUW Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
w Trzebiechowie 

 
Rozpoczęto modernizacje SUW w m. 
Trzebiechów – planowany termin 
ukończenia to 15.09.2019r. 
 

-2019 

Gospodaro-
wanie 

odpadami 

Wyelimi-
nowanie 
ryzyka 

dla 
zdrowia 

mieszka-
ńców 

Eliminowanie 
odpadów 
niebezpie- 
cznych ze 

środowiska 

Kontynuacja likwidacji odpadów azbestowych 
na terenie gminy 

 
Uczestniczymy w programach 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i sukcesywnie likwidujemy 
wyroby zawierające azbest. 

2017-2020 

 
II. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 
 Odbiorcą odpadów komunalnych w 2018r. była firma TRANS-FORMACJA 
Marcin Wijatyk z siedzibą Ołobok ul. Słoneczna 17, 66-213 Skąpe. 
 Obowiązujące w gminie w 2018 roku stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynikają z uchwały nr XXIV/166/2017 Rady Gminy 
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w Trzebiechowie z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Trzebiechów. Dla nieruchomości zamieszkałych stawka wynosiła 10,00zł 
miesięcznie od osoby deklarującej selektywny sposób segregacji odpadów i 19,00zł 
od osoby nie segregującej odpadów. 
W 2018 roku na terenie Gminy Trzebiechów odebrano 669,73 Mg/rok odpadów. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2018 

Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

Mg/rok 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 
pozostałości po segregacji 

391,2 

Tworzywa sztuczne i metal 93,93 

Szkło 17,7 

Papier i tektura 18,57 

Wielkogabarytowe i sprzęt elektryczny i elektroniczny 39,26 

Ulegające biodegradacji  44,64 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 64,43 

RAZEM 669,73 

 
 Na terenie Gminy Trzebiechów nie ma możliwości przetwarzania odpadów 
komunalnych. W roku 2018 zebrane odpady na terenie Gminy Trzebiechów trafiły do: 
- B+C EKO-ENERGIA,  66-100 Sulechów 
- Tonsmeier Zachód,   67-100 Kiełcz 
- Wexpool Sp. z o.o. - Dąbrówka Wlkp.   

 
 W Gminie Trzebiechów systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte 
są nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. 
 
Liczba z deklaracji z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe 

Nieruchomości wg 
sposobu 

zamieszkiwania 
Liczba mieszkańców Liczba deklaracji  

Zamieszkałe 2698 983 

Niezamieszkałe x 78 

Razem 2698 1061 
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Liczba deklaracji z podziałem na  osoby sortujące i niesortujące odpady 
    

Nieruchomości wg 
sposobu 

zamieszkiwania 

Liczba deklaracji  
(odpady sortowane) 

Liczba deklaracji  
(odpady niesortowane) 

Zamieszkałe 926 57 

Niezamieszkałe 72 6 

Razem 998 63 

 
 Należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów na dzień 
31.12.2018r. wyniosły 463 995,94 zł. W 2018 roku dochody z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami zostały zrealizowane w kwocie 406 770,87 zł, w tym 
nadpłaty na 2019 rok 952,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. 
wyniosły 58 177,62 zł, w tym zaległości 58 177,62 zł. 
 W 2018 roku uzyskano następujące poziomy recyklingu: 
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - poziom na 
podstawie sprawozdań złożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości wynosi 32,2% (minimalny poziom, który należało 
osiągnąć w 2018r. wynosi 30%), 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne - poziom na podstawie sprawozdań złożonych 
przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  
za 2018r. – nie dotyczy (minimalny poziom, który należało osiągnąć w 2018r. 
wynosi 50%).  

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania - poziom na podstawie sprawozdań złożonych 
przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
wynosi 0,00% (dopuszczalny poziom składowania masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w 2018r. powinien być poniżej 40%). 
 

III. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 W sierpniu zakończono akcję usuwania oraz demontażu materiałów i wyrobów 
zawierających azbest, zaplanowaną w 2018 roku kalendarzowym. 
  Wykonawcą prac była firma wyłoniona w drodze przetargu. W okresie  
od czerwca do sierpnia firma zebrała z gminnych posesji 64,611 Mg szkodliwych  
dla środowiska materiałów. 32,327 Mg stanowiły materiały zdemontowane (głównie  
z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych), natomiast 32,284 Mg 
stanowiły materiały, które przez lata zalegały w zagrodach i na podwórzach. Koszt 
zbiórki azbestu w 2018 roku wyniósł 33 254,28 zł. Od 2016r. z terenu Gminy 
Trzebiechów usunięto łącznie 228 t materiałów zawierających azbest. 
 Zadanie w 100% zrealizowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 
 
 Gmina Trzebiechów na dzień 31 grudnia 2018 roku była właścicielem 40 lokali 
mieszkalnych o łącznej powierzchni 2114,47m2, 10 lokali użytkowych o łącznej 
powierzchni 729,82m2 oraz 33 budynków gospodarczych, w tym garaży o łącznej 
powierzchni 972,32m2. 
 

Wykaz budynków komunalnych wg miejscowości 
 

Miejscowość 
Lokale mieszkalne Budynki gospodarcze/garaże 

ilość pow. użytkowa w m2 ilość pow. użytkowa w m2 

Gębice 3 225,78 3 247,80 

Głuchów 4 190,38 4 81,13 

Ostrzyce 3 194,25 3 38,00 

Głęboka 2 68,55 2 47,4 

Trzebiechów 9 674,46 4 62,50 

Ledno 10 354,88 7 203,25 

Swarzynice 9 406,17 8 207,83 

 
Wykaz lokali użytkowych 

 

Miejscowość 
Lokale użytkowe Budynki gospodarcze/garaże 

ilość pow. użytkowa w m2 ilość pow. użytkowa w m2 

Trzebiechów 10 729,82 2 47 

 
 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Powierzchnia Gminy Trzebiechów wynosi 8084,31 ha, z tego powierzchnie 
objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na początku roku 
2018 r. wynosiły 32,34 ha, co stanowi 0,40% powierzchni całej gminy, a na koniec 
roku 2018 r. 54,16 ha  co stanowi 0,67% powierzchni całej gminy.  

W 2018 roku Wójt Gminy Trzebiechów wydał 20 decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje te obejmowały głównie lokalizacje 
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą oraz tereny działalności 
usługowej.    

W tym samym okresie wydanych zostało 6 decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, które były związane z budową infrastruktury technicznej.  
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W miesiącu kwietniu 2018r. Rada Gminy w Trzebiechowie uchwaliła zmianę Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebiechów. 
Opracowana zmiana studium objęła tereny położone w różnych częściach gminy. 

W wyniku uchwalenia studium zmienione zostało przeznaczenie znacznych 
obszarów gruntów rolnych, które uzyskały możliwość zabudowy przemysłowej 
i mieszkaniowej.  

Pierwszą uchwałą z zakresu planowania przestrzennego w 2018r. była 
uchwała XXXI/197/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały  
nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie 
Trzebiechów. Celem uchwały było rozdzielnie wcześniej podjętej procedury 
planistycznej na dwa etapy z czego etap I obejmuje fragment terenu pod planowaną 
aktywność gospodarczą, a etap II obejmuje obszar zlokalizowany na terenie 
miejscowości Trzebiechów oraz pozostałą część obszaru pod planowaną aktywność 
gospodarczą wraz z drogą dojazdową.  

Rada Gminy w Trzebiechowie podjęła uchwałę nr XXXII/208/2018 z dnia  
26 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości 
Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja. Potrzeba uchwalenia planu miejscowego 
w tym rejonie była podyktowana potrzebą stworzenia możliwości dla rozwoju usług 
w tym miejscu.  

Uchwałą XXXIV/217/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. Rada Gminy 
w Trzebiechowie przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I, 
który obejmuje teren pod planowaną aktywność gospodarczą zlokalizowaną 
we wschodniej części obrębu Trzebiechów, mającą istotne znaczenie dla rozwoju 
gminy Trzebiechów.   

Bezpośrednio z ww. uchwałą jest związana kolejna - nr XXXIV/216/2018r. 
Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie nie naruszania 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w ginie 
Trzebiechów – etap I. Niniejsza uchwała potwierdza zgodność przyjętego planu 
miejscowego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Ostatnia uchwała w 2018 roku z zakresu planowania przestrzennego została 
podjęta dnia 10 grudnia 2018r. nr II/22/2018 w sprawie zmiany uchwały  
nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie 
Trzebiechów. Uchwała ta wyłącza z opracowania wskazany w poprzedniej uchwale 
przebieg drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, której ostateczna lokalizacja 
będzie ponownie uzgadniana z Lasami Państwowymi, lub wskazany zostanie inny 
alternatywny przebieg.  

Opracowania urbanistyczne pozwoliły na znaczące zwiększenie oferty  
dla inwestorów zarówno w zakresie zabudowy mieszkaniowej jak też zabudowy 
przemysłowej. Plany miejscowe pozwolą na uproszczenie procedur związanych 
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, co znacznie przyspieszy procesy 
inwestycyjne. 
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DROGI 
 
 Przez obszar Gminy Trzebiechów przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe 
i gminne. Drogi gminne o długości 87,61km wykorzystywane są głównie 
do ruchu lokalnego. W obrębie miejscowości zdecydowana większość dróg gminnych 
ma utwardzoną powierzchnię bitumiczną lub z kostki betonowej. Jedyna w gminie 
ścieżka rowerowa z Trzebiechowa do Swarzynic o długości 1,25 km wykonana jest 
z kostki betonowej.  

 
 

POMOC SPOŁECZNA 
 
 Całokształt spraw w zakresie pomocy społecznej w Gminie Trzebiechów 
prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, który został 
utworzony Uchwałą Nr VIII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Trzebiechowie z dnia 
27 lutego 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Trzebiechowie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem zadań 
wynikających z ustaw oraz podjętych przez Radę Gminy uchwał, dotyczących 
w szczególności:  
- tworzenia warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,  

a w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk 
rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej, 

- przyznawania i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, 
- pobudzania społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin,  
- pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc 

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi. 

 
Struktura zatrudnienia 

Na dzień 31 grudnia 2018r. GOPS w Trzebiechowie zatrudnionych było 8 
osób, w tym: 
- kierownik, 
- pracownicy socjalni (3 osoby), 
- samodzielna księgowa, 
- pomoc administracyjna,  
- opiekunka środowiskowa,  
- asystent rodziny (umowa zlecenie). 
 
Wydatki GOPS 

Wydatki na zadania zlecone: 

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna – 72 467,62 zł, 

- składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 
zasiłki dla opiekuna – 16 328,75 zł, 

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 1 400 338,51 zł (w tym 48 958,51 zł na 
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, tj. w trybie „złotówka za złotówkę”), 

- wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł – 4000 zł  
(1 świadczenie) 
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- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 108 200 zł, 
- zasiłki dla opiekuna  - 32 200 zł, 
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 46 554 zł 

(pokryte z  budżetu państwa – 3% dotacji), 
- świadczenia wychowawcze („program Rodzina 500plus”) – 2 306 601 zł 
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 35 740 zł (pokryte z budżetu 

państwa – 1,5% dotacji), 
- dodatki energetyczne – 695 zł 
- świadczenia „dobry start” – 134 540 zł (w tym 4 340 zł kosztów obsługi), 
- Karta Dużej Rodziny – 111 zł (koszty obsługi). 

 
Wydatki na zadania własne i własne/zlecone: 
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – łączny koszt programu 

68 000 zł (17 000 zł  środki własne, 51 000 zł dotacja z budżetu wojewody), 
- usługi opiekuńcze – 42 517 zł (koszt wynagrodzenia opiekunki środowiskowej), 
- zasiłki celowe i celowe specjalne – 13 014 zł,  
- zasiłki okresowe - 135 391 zł, 
- zasiłki stałe - 198 058 zł, 
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 158 425zł,  
- utrzymanie ośrodka - 380 377 zł (wynagrodzenia, zakupy, usługi, energia, 

podróże, szkolenia itd.),  
- piecza zastępcza – 4 170 zł, 
- asystent rodziny – 27 458 zł (z czego 7 803 zł pokryte z dotacji z budżetu 

wojewody), 
- dodatki mieszkaniowe  - 12 544 zł, 
Ogółem wykonanie budżetu za rok 2018: 5 210 174 zł (wykonanie planu - 97%).  
 
Świadczenia z pomocy społecznej 

Łącznie w 2018 roku ze świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 136 
rodzin (355 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 
3309 osób. 
Główne powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w 2018 roku: 
- bezrobocie  – 58 rodzin  (151 osób) 
- niepełnosprawność – 60 (124 osoby) 
- długotrwała choroba – 61 (143 osoby) 
- niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 105 rodziny (313 osób) 
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 30 rodzin (145 osób) 
- alkoholizm – 36 rodzin (62 osoby) 
- ubóstwo – 90 rodzin (197 osób). 

 
Praca socjalna 

W roku 2018 pracę socjalną świadczono dla 136 rodzin (355 osób  
w rodzinach), w tym tylko pracę socjalną dla 23 rodzin (46 osób w rodzinach).  
W codziennej działalności współpracujemy przede wszystkim z Powiatowym 
Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem 
Interdyscyplinarnym, Policją, Ośrodkiem Zdrowia, Trzebiechowskim Ośrodkiem 
Kultury oraz Zespołem Edukacyjnym. 
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Usługi opiekuńcze 

Opiekę nad chorymi w domu sprawuje 1 opiekunka środowiskowa zatrudniona 
na umowę o pracę. W roku 2018 świadczyła usługi w 8 środowiskach (w 2017 – w 5 
środowiskach).  
 
Domy Pomocy Społecznej 

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kierował i pokrywał 
należność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy, którzy  
z powodu stanu zdrowia wymagają całodobowej opieki. Z pomocy tej korzystało 
łącznie 7 osób, a wydatki w tym zakresie wyniosły łącznie 158 426 zł (w roku 2017 – 
8 osób na kwotę 214 425 zł). 
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W 2018r. prowadzono 4 procedury ,,Niebieskiej Karty” (wszystkie przekazane 
przez policję). Sprawy dotyczyły rodzin, w których jest 4 dzieci, jednakże same 
konflikty dotyczyły w większości osób dorosłych. 2 procedury zostały zamknięte  
z braku zasadności kontynuowania. Cztery razy (raz na trzy miesiące) zebrał się 
Zespół Interdyscyplinarny celem oceny okresowej sytuacji i udzielenia pomocy 
osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom które ją stosują.  

 
Asystent rodziny 

  W roku 2018 tut. ośrodek zatrudniał jedną asystentkę rodziny na umowę 
zlecenie (równoważną etatowi) przez okres 12 miesięcy. Wsparciem objęto łącznie  
5 rodzin, w których znajdowało się łącznie 18 dzieci. 

Koszty zatrudnienia asystenta wyniosły łącznie 27 458 zł i zostały częściowo 
pokryte z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu  
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” (dotacja  
w łącznej wysokości 7 803 zł). Wkład własny wyniósł 19 655 zł.  
 
Instytucje z którymi ośrodek współpracuje na rzecz rodzin:  
- Kuratorzy społeczni i zawodowi 
- Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze 
- Pedagodzy szkolni 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
- Ośrodek Zdrowia 
- Ośrodek kultury 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, sądy, policja 
- Sołtysi i Rady sołeckie 
- Inne Gminy i Ośrodki Pomocy Społecznej. 

 
Świadczenia rodzinne 

W zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w roku 2018 GOPS 
wypłacił następującą liczbę świadczeń:  
- zasiłki rodzinne – 2 743 świadczeń, 
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 253 świadczeń, w tym z tytułu: 

• urodzenia dziecka  – 13  

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 74 

• samotnego wychowywania dziecka  – 114 
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• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 199 

• rozpoczęcia roku szkolnego – 161 

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 237 

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 455 
- zasiłki pielęgnacyjne – 1904,  
- świadczenia pielęgnacyjne – 240, 
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 66, 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 32,  
- świadczenia rodzicielskie – 159, 
- świadczenia rodzinne na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy – 981, 
- zasiłki dla opiekuna  – 60, 
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł  - 1. 
 W 2018 roku 274 rodzin skorzystało ze świadczeń rodzinnych. Łączna kwota 
wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi 1 347 381 zł. Kwota wypłaconych 
świadczeń rodzinnych w trybie „złotówka za złotówkę” wynosi 48 958,51 zł. Łączna 
kwota wypłaconych zasiłków dla opiekunów to 32 200 zł. 
 Ogółem w roku 2018 do GOPS-u wpłynęło 370 wniosków dotyczących 
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i wydano 512 decyzji administracyjnych 
dotyczących ww. świadczeń. 
 
Świadczenie wychowawcze (500plus) 

W zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  
w roku 2018 tut. ośrodek wypłacił świadczenia na łączną kwotę 2 306 601,90 zł. 
Koszty obsługi pokryty z dotacji (1,5% dotacji) wyniósł 35 740,20 zł. Łącznie koszt 
realizacji ustawy wyniósł 2 342 342,10 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenie 
na dzień 31.12.2018r. – 246. Przyjęto łącznie 307 wniosków i wydano 321 decyzji 
administracyjnych.  

 
Świadczenia „dobry start” 

W 2018r. wypłacono świadczenia dla 434 dzieci na łączna kwotę 130 200 zł. 
Koszty obsługi wyniosły 4 340 zł (10 zł na dziecko). 
 
Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników  alimentacyjnych 

- kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 108 200 zł (285 
świadczeń), 

- liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego – 25,  
- w 2018 r. prowadzono postępowanie wobec 25 dłużników alimentacyjnych,   
- w roku 2018 otrzymano od organu właściwego wierzyciela 12 wniosków  

o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 
- przeprowadzono łącznie 8 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 8 oświadczeń 

majątkowych dłużników alimentacyjnych, 
- przekazano do komornika 16 informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
- skierowano do urzędów pracy 2 wnioski o aktywizację zawodową dłużników,  
- wszczęto 4 postępowania dot. uchylenia się dłużnika od obowiązku 

alimentacyjnego,  
- wydano 2 decyzje o uchyleniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego,  
- złożono 3 wnioski do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego  

na podstawie art. 209 KK, 
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- skierowano łącznie 33 zawiadomienia do prokuratury/policji o popełnieniu 
przestępstwa nie alimentacji. 

W wyniku działań komorniczych oraz wpłat bezpośrednich od dłużników 
wyegzekwowana została łączna kwota 45 710,97 zł. Kwotę 36 063,20 zł przekazano 
na dochody budżetu państwa, kwotę 9 647,77 zł na dochody organu właściwego 
wierzyciela (tj. gminy Trzebiechów). 
         Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na dzień 31.12.2018r. wyniósł 971 864 zł.  
 
Karta Dużej Rodziny 

W  2018r. wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyło 8 rodzin. Wydano 
łącznie 36 kart. Koszty obsługi wyniosły 111,00 zł (pokryte z dotacji celowej  
z budżetu państwa). 

 
Inne działania 

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (łączny koszt 
68 000 zł), 

- współpraca z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w organizacji 
wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy (w 2018r. z kolonii skorzystało 
15 dzieci), 

- współpraca z bankiem żywności w Gorzowie Wielkopolskim w ramach „Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” finansowanego ze środków europejskich  
(łącznie skorzystało z programu 500 osób, które spełniały kryteria; 
rozdysponowano 23 tony żywności o łącznej wartości 109 000 zł),  
Serdecznie podziękowania dla firmy „Bomadek” za bezpłatny transport żywności. 

- współpraca ze szkołą w zakresie pracy z dziećmi i rodzinami, 
- współpraca z ośrodkiem kultury przy organizacji imprez okolicznościowych, 
- współpraca z innymi organizacjami (PCK, OHP). 
  
 
EDUKACJA 
 
 Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym powołanego od 1 września 
2011r. Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie. W skład Zespołu Edukacyjnego  
w Trzebiechowie wchodzą jednostki:  
- Przedszkole Publiczne,  
- Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II,  
- Publiczne Gimnazjum. 

 
 Stan organizacji Zespołu Edukacyjnego przedstawia się następująco: 

Liczba uczniów i oddziałów w Przedszkolu Publicznym w Trzebiechowie 

Rok szkolny 
Liczba 

dzieci w 
przedszkolu 

Liczba 
oddziałów 

Liczba dzieci w poszczególnych grupach 

3,4 latki 5,6 latki 6 latki  

2017/2018 64 3 21 23 21 - 

2018/2019 60 3 22 15 23 - 
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Liczba uczniów i oddziałów w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Trzebiechowie 
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Klasa 

I II III a  III b IV a IV b IV c V VI a VI b VII a VII b 

1. 
2017/ 

2018 
224 12 24 14 18 19 23 21 23 19 18 16 14 15 

 I a I b II III   IV a IV b  V a V b V c VI   VII a VII b 
VIII 

b 

VIII 

b 

2. 
2018/ 

2019 
269 14 22 23 25 14  19 18  22 19 23 20  19 17 13 15 

 

 

Liczba uczniów i oddziałów w Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie 

Lp. Rok szkolny 

Liczba 

uczniów  

w szkole 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów w poszczególnych 

klasach 

 

 
II a II b III 

1. 2017/2018 49 3 - 14 14 21 

   III b III a 

2. 2018/2019 28 2 - - 14 14 

 

Zatrudnienie 

Lp. Rok szkolny 

Zatrudnienie 
ogółem 

w tym 

nauczyciele pozostali 

pracownicy etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. 2017/2018 47,98 53 35,73 40 12,25 13 

2. 2018/2019 48,48 54 36,48 42 12 12 

 

Finansowanie 

 

Rok  
 

Budżet 

Razem 
Subwencja 

plus dotacje 

Wynagrodzenie 
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z budżetu ZE 
z budżetu 

projektu 

2018 2 478 487,41 86 342,31 9 142,72 130 434,73 12 924,02 3 686 576,34 3 839 077,81 2 761 149,34 
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W 2018 w Zespole Edukacyjnym zrealizowano zadania: 
- naprawiono instalację odgromową na całości budynku szkoły, 
- naprawiono schody główne wejściowe, 
- odnowiono salę nr 116, 
- odnowiono gabinet z-cy dyrektora, 
- wymieniono oświetlenie w sali nr 116, 
- wykonano drobne prace remontowe w pomieszczeniach kuchennych, 
- zaadoptowano część pomieszczeń świetlicy na szatnię przedszkolną, 
- przystosowano wszystkich sale lekcyjne do pracy z wykorzystaniem multimediów 

(tablice interaktywne), 
- zaadoptowano pomieszczenie na gabinet pielęgniarki, 
- przygotowano pomieszczenie socjalne, 
- zakupiono 2 stacjonarne zestawy komputerowe, 
- zakupiono licencje do obsługi sekretariatu i udostępniono dla rodziców 

elektroniczny dziennik lekcyjny.  
 

W 2018 roku Zespół Edukacyjny pozyskał fundusze: 
- na realizację projektu  „Nabieramy cyfrowej mocy” (cykl dwuletni). 

W ramach tego projektu pozyskano 277 000 zł na zajęcia dodatkowe dla uczniów 
i na doposażenie szkoły (zakup sprzętu, modernizacja sieci internetowej), 

- na utworzenie pracowni fizyczno-chemicznej dzięki złożonemu w czerwcu 2018r. 
wniosku o zwiększenie subwencji oświatowej na kwotę 25 000 zł,  

- zamontowanie tablic (j. obce – sala 116 i edukacja wczesnoszkolna ) – w ramach 
projektu „Aktywna tablica” pozyskano 14.500,00 zł oraz dzięki wsparciu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymano 4.000 zł,  

- w wysokości 2.000,00 zł od przedsiębiorstwa ,,Bomadek sp. z o.o.”, które 
przeznaczono na remont sali lekcyjnej nr 116. 
 

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 uczniowie Zespołu 
Edukacyjnego objęci są opieką pedagoga szkolnego, psychologa oraz logopedy  
(w miarę potrzeb). Uczniowie mający trudności w nauce objęci byli zajęciami 
wyrównawczymi. Jednocześnie stworzono uczniom możliwości rozwijania swoich 
zainteresowań i zdolności.  

Od stycznia 2018r. utworzono w szkole etat psychologa szkolnego, z którego 
porad korzystają uczniowie, rodzice i nauczyciele (2 dni w tygodniu po 5 godzin). 

W szkołach realizowany jest projekt „Nabieramy cyfrowej mocy” w ramach 
którego prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów.  

Łącznie w ciągu 12 miesięcy przepracowano ok. 1700 godzin  
z uczniami. Były to zajęcia rozwijające i wyrównujące z zakresu technik TIK 
i cyberbezpieczeństwa. Narzędzia TIK służą rozwojowi wszystkich ośmiu 
kompetencji kluczowych. Wszyscy chętni uczniowie (ok.300 uczniów) byli lub są 
objęci tymi zajęciami. W ramach projektu realizowano następujące zajęcia: 
- Informatyka – zajęcia rozwijające, 
- Informatyka – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
- Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 
- Grupa Młodego Filmowca, 
- Ze statystyką za pan brat, 
- Kreatywna i twórcza praca z Paint i TuxPaint, 
- Zakładanie i prowadzenie strony www, 
- Zabawy z edytorem grafiki Paint i Gimp, 
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- Komunikowanie się ze społecznościami wirtualnymi, 
- Zakładanie i prowadzenie bloga, 
- Wirtualna gazetka szkolna. 

Uczniowie byli aktywni i chętnie uczestniczyli w różnych konkursach 
i zawodach sportowych. Do etapu rejonowego konkursu LKO na poziomie szkoły 
podstawowej zakwalifikowały się 2 uczennice z j. polskiego, 1 uczennica z historii 
oraz 1 uczennica z j. niemieckiego. Na poziomie gimnazjum 1 uczeń z biologii. 
Uczeń klasy IV SP został laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
„Kangur”, 3 uczniów otrzymało wyróżnienie. 
 W Szkole Podstawowej prowadzone są 2 innowacje pedagogiczne z zakresu 
programowania (w klasach I-III i  IV-VI), w Gimnazjum przeprowadzono dwie 
innowacje na lekcjach języka niemieckiego.  
 W Zespole Edukacyjnym realizowane były projekty: „Niemiecki ma klasę”, 
„Czyste powietrze wokół nas”, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”, „Bezpieczny Gimnazjalista”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Świadomi  
w działaniu – zatrzymać przemoc”. 
 Uczniowie Zespołu Edukacyjnego brali udział w wielu działaniach w szkole, 
ale i poza nią: 
- konkursy organizowane w szkole, konkursy międzygminne oraz o zasięgu 

krajowym i zagranicznym, 
- zawody sportowe szkolne i pozaszkolne głównie w grach zespołowych (piłka 

koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna), 
- udział w kampaniach: 

• „Program dla szkół”, 

• „Ekonomia na co dzień”, 

• „Jedz smacznie i zdrowo”. 
 Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie w roku 2018 zdobył następujące 
certyfikaty i dyplomy: 
- Lepsza szkoła – udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, 
- Bezpieczna i przyjazna szkoła, 
- „Niemiecki ma klasę”. 
 
 W gminie Trzebiechów funkcjonuje także Niepubliczne Przedszkole „Kraina 
Marzeń” w Swarzynicach. W 2018 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji  
w wysokości 276 920,57 zł. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE 

 W Gminie znajduje się magazyn Obrony Cywilnej  ze sprzętem o wartości 
150 631,56 zł oraz magazyn powodziowy wyposażony w sprzęt o wartości 12 249 zł. 

W roku 2017 utworzony został magazyn powodziowy przy Państwowej Straży 
Pożarnej w Zielonej Górze wyposażony w sprzęt pompy wodne, plandeki, celem  
zabezpieczenia naszych domostw przy zagrożeniach atmosferycznych.   

 
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

W dniu 9 września 2018 r. złożono do Ministerstwa Sprawiedliwości  
w Warszawie wniosek pn. „Doposażenie jednostek OSP działających na terenie 
Gminy Trzebiechów w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu 
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Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu 
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i  świadkom  
oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków 
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie 
nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie. 
 W ramach zadania zakupiono: 
- pilarkę do drewna Stihl MS 362 C-M – 2 szt.,  
- wykrywacz 4-gazowy (LEL, CO, H2S, O2) akumulatorowy z ładowarką – 2 szt., 
- dyski świetlne ładowalne kpl. 6 szt. w walizce – 2 szt. 
Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosiła 13 332,00 zł, z czego  
13 198,68zł (99% kosztów zadania) stanowiła przekazana z Ministerstwa 
Sprawiedliwości dotacja, a 133,32zł (1% kosztów zadania) stanowił wkład własny 
Gminy Trzebiechów. 
               W 2018r. na 2689 odnotowanych przez KM PSP zdarzeń, na terenie Gminy 
Trzebiechów wystąpiło ich 79, podczas gdy w roku 2017 miały miejsce  
53 interwencje. 

              

Gmina 

Trzebiechów 
2018 

Załogi 

OGÓŁEM 

Załogi 

PSP 

Załogi 

OSP 

w KSRG 

Załogi 

OSP 

poza 

KSRG 

Osoby z 

udzieloną 

pomocą 

medyczną 

Udzielona 

pomoc 

medyczna 

przez straż 

Osoby 

przekazane 

służbie 

zdrowia 

Osoby 

ewak. ze 

strefy 

zagrożenia 

Ofiary 

śmiertelne 

Ranni 

inni 

Ranne 

dzieci 

Pożar 43 110 43 51 16 1 1 0 1 0 1 0 

Miejscowe 

zagrożenie 34 60 34 26 0 22 18 18 11 1 21 1 

Alarm 

fałszywy 2 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 79 175 79 78 18 23 19 18 12 1 22 1 

 

 
 

fałszywe alarmy 
2

miejscowe 
zagrożenia

34
pożary

43

Interwencje w roku 2018 na terenie 
Gminy Trzebiechów
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W Gminie funkcjonują dwie Ochotnicze Straże Pożarne w Trzebiechowie  
i Głuchowie.  

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiechowie w roku 2018 z budżetu gminy 

wydatkowała kwotę 59 583,80 zł. 

Wydatki OSP Trzebiechów w 2018 roku 

Wydatki kwota w zł 

remont remizy (środki z funduszu 
sołeckiego) 

30 000,00 

badania lekarskie 1 257,00 

ekwiwalent za udział w akcjach   5 145,00 

delegacje za udział w szkoleniu 2 493,47 

umowy zlecenia   7 410,00 

zakupy 

    w tym paliwo: 

13 278, 33 

4 875,17 

 

Ponadto OSP w Trzebiechowie będąca w KSRG od 2015 do 2018 otrzymała 
dotację w wysokości  37 098,00 zł w tym:  
- 2015 - 10 179,00 zł  
- 2016 - 13 600,00 zł 
- 2017 -   6 606,00 zł  
- 2018 -   6 713,00 zł   

 
OSP w Trzebiechowie posiada dwa samochody strażackie: 

- MAN  
- JELCZ 

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie w 2018 roku z budżetu gminy 

wydatkowała środki finansowe w kwocie 30 701,47zł.  

Wydatki OSP Głuchów w 2018 roku 

Wydatki kwota w zł 

remont remizy (środki z funduszu 
sołeckiego) 

15 00,00 

badania lekarskie 150,00 

ekwiwalent za udział w akcjach   161,00 
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delegacje za udział w szkoleniu 56,83 

umowy zlecenia   4 450,00 

zakupy 

    w tym paliwo: 

10 883,64 

1 015,00 

 

Ponadto OSP Głuchów otrzymała w latach 2015 do 2018 dotację państwową 

w wysokości  10 717,00 zł, w tym:   

- 2015 -        0,00 zł  

- 2016 -  7 657,00 zł 

- 2017 -  1 700,00 zł  

- 2018 -  1 360,00 zł.            

W listopadzie 2018r. jednostka OSP w Głuchowie otrzymała średni używany 
wóz bojowy marki Mercedes Benz. Zakup samochodu został  w 100% sfinansowany 
ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Zielonej Górze. Koszt zakupu samochodu to 30 000,00 zł. 
 
Działalność Policji 
 
 Posterunek Policji w Trzebiechowie swoim działaniem obejmuje dwie gminy:                                     
Trzebiechów i Bojadła. Teren podzielony jest na dwa rejony z podziałem 
administracyjnym. Łącznie na terenie działania Posterunku Policji w Trzebiechowie 
znajduje się 23 miejscowości, zamieszkałych przez 6 515 mieszkańców.  W rejonie 
tym przechodzą dwie drogi wojewódzkie: 
- droga nr W 278 (Sulechów – Trzebiechów – Klenica – Bojadła – Kartno) 
- droga nr W 282 (Przewóz (miejsce przeprawy promowej przez rzekę „Odra”)                        

- Bojadła). 
Zagrożenie przestępczością, społeczne oczekiwania i obawy, a także poprawa 

wizerunku Policji są istotnymi czynnikami określającymi poczucie bezpieczeństwa  
w społeczeństwie. Przyczyny kształtowania się przestępczości są złożone  
i zróżnicowane. Określając przyczyny należy brać pod uwagę ciągłe zmiany 
zachodzące w naszym kraju, poziom bezrobocia i zubożenia wielu grup 
zawodowych, patologię społeczną, rozwój infrastruktury, a także nowych kierunków 
działań przestępczych.  

Poprawa stanu bezpieczeństwa jest priorytetowym zadaniem Policji. W tym 
celu podejmowanych jest szereg czynności zgodnych z obowiązującymi przepisami 
zarówno w zakresie zapobiegania jak i procesu wykrywczego mającego na celu 
zminimalizowanie przestępstw najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa. Stałe  
i systematyczne  ograniczanie liczby przestępstw oraz zaangażowanie policjantów  
w aspekcie zapobiegania przestępczości jak i ścigania sprawców dokonanych 
przestępstw i wykroczeń oraz w zwalczaniu patologii społecznych skutkuje 
poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców. 
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Przestępczość 

 W 2018 roku na terenie Gminy Trzebiechów odnotowano liczne przestępstwa. 

Przestępstwa najbardziej dolegliwe społecznie 
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Przestępczość nieletnich 

W roku 2018 na terenie Gminy Trzebiechów odnotowano trzy przestępstwa 
popełniane przez osoby nieletnie: są to:  
- znieważenie funkcjonariusza publicznego Art 226§1kk, 
- uszkodzenie pojazdu Art. 288§1kk,  
- uszkodzenie ciała Art.157§2kk.  
Można stwierdzić, iż w chwili obecnej nie ma poważniejszego zagrożenia czynami 
karalnymi popełnianymi przez osoby nieletnie.  

Należy jednak pamiętać, iż głównymi przyczynami wkroczenia na drogę 
przestępstwa lub upadku moralności wśród nieletnich jest min. brak zrozumienia 
rodziców – konflikt  pokoleń i wartości, brak nadzoru ze strony rodziców, konflikty  
i trudności w szkole oraz zdemoralizowanie samych rodziców. 

Policjanci wykonując czynności służbowe na bieżąco realizowali zadania 
prewencyjne związane ze zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich. Czynności 
te ukierunkowane były na: 
- rozmowy w rodzinie 
- rozmowy z pedagogami, kuratorami 
- spotkania w szkole z młodzieżą 
- kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży – parki, skwery, tereny i obiekty 

niezagospodarowane. 
 
Bezpieczeństwo i porządek publiczny 
 

Do najczęstszych wykroczeń występujących na terenie Gminy można zaliczyć 
wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym, 
spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, zakłóceniem spokoju i porządku 
publicznego, nieprzestrzeganiem przepisów związanych ze zwykłymi środkami przy 
trzymaniu zwierząt (w szczególności psów), wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej oraz zaśmieceniem.  
  W trakcie pełnienia służb szczególnym nadzorem objęte były miejsca, gdzie 
dochodziło do zakłócenia ładu i porządku oraz spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych celem: 
- podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, 
- ograniczenia ilości przestępstw przeciwko mieniu, 
- ograniczenia przestępczości wśród nieletnich, 
- zapobiegania zjawiskom patologii społecznych wśród mieszkańców. 
W ramach pełnionej służby funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzebiechowie: 

- zatrzymali lub ustalili miejsca pobytu 11 osób ukrywających się przed organami 
ścigania i wymiarem sprawiedliwości,  

- zatrzymali 16 sprawców przestępstw,  

- doprowadzili 23 osoby na polecenie Sądu, Prokuratury, innych uprawnionych 
organów, 

- przeprowadzili 266 wywiadów i ustaleń dla uprawnionych organów,  

- wylegitymowali 915 osób.  
Za ujawnione wykroczenia nałożyli 76 mandatów karnych, z czego: 

- 42 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 

- 34 za wykroczenia o charakterze porządkowym, w tym: 
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art. 51 kw -  zakłócanie spokoju i porządku publicznego 

art. 145 kw - zaśmiecanie miejsca publicznego 

art. 43 ust.1 UWTPA – spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 

  
 W roku 2018 skierowano 51 wnioski o ukaranie do Sądu za wykroczenia 
popełnione na terenie Gminy Trzebiechów, z czego: 
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Działania prewencyjne 
 
 W roku 2018 funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzebiechowie wykonali 
277 służb. Ponadto na terenie Gminy Trzebiechów służbę pełnią funkcjonariusze 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulechowie. 
 W toku pełnionych służb policjanci dokonywali systematycznych kontroli 
miejsc zagrożonych przestępczością, rejonów gromadzenia się młodzieży, 
ustalonych na podstawie analizy stanu zagrożenia, zgłoszeń mieszkańców. 
 Funkcjonariusze Policji na terenie Gminy Trzebiechów przeprowadzili 175 
interwencji.                          
 Przyczynami podejmowanych interwencji najczęściej były nieporozumienia 
rodzinne, zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zachowania 
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się w miejscach publicznych osób w większości przypadków osób znajdujących się 
pod wpływem alkoholu.  
 Funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzebiechowie w 2018 roku uczestniczyli                           
w cyklicznych akcjach i działaniach na terenie Gminy, min. „Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy”, akcja „Znicz”. Jednocześnie policjanci brali udział  
w zabezpieczeniu ładu i porządku podczas różnego rodzaju uroczystościach  
na terenie Gminy Trzebiechów, m.in.: 
- „Festyn Gębice”, 
- „Święto Indyka – Piknik Drobiowy”, 
- „Gminne Święto Plonów – Dożynki”. 
 Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulechowie monitorowali stan 
bezpieczeństwa rozgrywek klasy A, B piłki nożnej odbywających się na boiskach 
sportowych w miejscowościach Głuchów i Podlegórz. 
 W 2018 roku dzielnicowi i funkcjonariusze Zespołu do spraw Nieletnich  
i Patologii z Komisariatu Policji w Sulechowie uczestniczyli w realizacji szeregu 
programów prewencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży: 
- LUPO a w nim „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje” 
- Bezpieczne Gimnazjum - „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, 

„Przeciwdziałanie cyberprzemocy”, Uzależnienia” 
 W trakcie realizacji w/w programów funkcjonariusze przekazali założenia 
programowe dotyczące bezpieczeństwa, m.in.: bezpiecznego poruszania się po 
drogach, przestępczość wśród nieletnich w tym patologie takie jak narkomania, 
alkoholizm, przeciwdziałanie cyberprzemocy, odpowiedzialność prawna wśród 
nieletnich zwiększając w ten sposób świadomość nieletnich oraz poczucie braku 
bezkarności w zjawiskach kryminogennych i patologicznych.   
 
Współpraca Policji z samorządami, oraz innymi organami  i instytucjami 
 
 Komisariat Policji w Sulechowie aktywnie współpracował i współpracuje  
z samorządem terytorialnym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Przedstawiciele Policji uczestniczą w sesjach Rady Gminy, gdzie  
w razie potrzeby na bieżąco informują o stanie bezpieczeństwa.  
 Dzielnicowy w czasie obchodów rejonu służbowego odbywał spotkania  
z Sołtysami i mieszkańcami, podczas których przekazywał uwagi dotyczące 
zabezpieczenia własnego dobytku, numeracji posesji, oraz przyjmował uwagi  
i spostrzeżenia mieszkańców, celem wyeliminowania powstających zagrożeń  
i konfliktów sąsiedzkich.  
 Realizując prowadzenie wspólnych działań z komisjami i zespołami 
powołanymi do poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania patologiom 
społecznym, uczestniczono w spotkaniach dotyczących: 
- zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez i uroczystości, 
- problematyki przemocy domowej, 
- bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
- bezpieczeństwa w Gminie, 
- bezpieczeństwa nieletnich, przestępczości i demoralizacji. 
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy 
do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. 

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych należało prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy. Podejmowano 
więc działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz 
zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na 
celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, przeciwdziałanie 
powstawaniu i usuwaniu następstw spożywania środków psychoaktywnych, a także 
wspierania działalności w tym zakresie instytucji oświatowych. 

W roku 2018 środki finansowe na realizację GPPiRPA wyniosły 39 605,71 zł, 
wydatkowano kwotę w wysokości 31 254,01 zł pozostało niewykorzystane  
8 351,70 zł. 

W okresie sprawozdawczym GKRPA odbyła 12 posiedzeń wg planu pracy 
ustalonego zgodnie z treścią GPPiRPA uchwalonego na rok 2018. 

W roku 2018 prowadzona była działalność Punktu Konsultacyjnego przy 
Urzędzie Gminy w Trzebiechowie dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt ten pełni 
ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym 
od środków psychoaktywnych. Dyżury pełnione były w każdy drugi i czwarty wtorek 
miesiąca w godz.16:00-19:00.  
Punkt udzielał porad przede wszystkim w zakresie: 
- motywowania i udzielania informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii 
- omawiania programów odwykowych 
- prowadzenia rozmów motywujących zarówno z osobami uzależnionymi jak 

i współuzależnionymi 
- spotkań  motywacyjno – wspierających 
Z usług punktu skorzystało 61 osób, którym udzielono 103 porady. 

 
Ponadto realizowano następujące zadania: 
- przeprowadzono dwie zaplanowane kontrole punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych i jedną na wniosek policji,                                                  
- opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

i wydawano opinie w formie postanowienia, 
- przeprowadzano 18 rozmów motywacyjno – interwencyjnych – wezwanych było 

52 osób,  
- zorganizowano wyjazd młodzieży do oddziałów terapii uzależnień Szpitala 

w Ciborzu, 
- z inicjatywy GKRPA przeprowadzono zbiórkę książek dla grup trzeźwościowych, 
- członkowie GKRPA wzięli udział w spotkaniach na temat profilaktyki 

i zapobieganiu uzależnieniom w gminach Siedlec i Wolsztyn,     
- komisja przez cały rok współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądem Rejonowym, pedagogami szkolnymi, 
psychologiem i  „Caritas”, 

- zakupiono zestaw do prowadzenia zajęć z profilaktyki uzależnienia  
od narkotyków i alkoholu dla Zespołu Edukacyjnego.          
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- zorganizowano spotkanie z mieszkańcami gminy przebywającymi na deto-
ksykacji i rozmawiano o podjęciu terapi - terapię podjęło 6 osób. 

Komisja rozpatrywała również wiele spraw dotyczących różnych kierunków 
profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Mając 
na uwadze powyższe, na posiedzeniach podejmowano próby zapobiegania  
lub ograniczania występowania nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej 
gminy, organizując ich wolny czas oraz angażując młodych ludzi w inicjatywy 
profilaktyczne. 

Prowadzona profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna 
w szczególności dla młodzieży realizowana była poprzez: 
- funkcjonowanie przy ZE w Trzebiechowie Świetlicy Środowiskowej, działającej  

od stycznia do maja 2018 r. oraz od października do grudnia 2018 r., której celem 
jest zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z terenu naszej gminy,  
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zaniedbanych społecznie oraz z rodzin 
obciążonych problemem alkoholowym. Świetlica czynna była dwa razy 
w tygodniu w godzinach od 15.30 do 17.30. Działalność świetlicy środowiskowej: 
zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy, korzystanie z pracowni komputerowej, 
wykonywanie ozdób na różne okazje nowymi technikami plastycznymi. 
Od stycznia do maja w zajęciach zorganizowanych w  świetlicy uczestniczyło 12 
dzieci, od października do grudnia 17 dzieci. 
Na działalność świetlicy przeznaczono 10 000 zł. 

- dofinansowanie projektu ,, SMART TO ZNACZY MĄDRZE” kwota 922,50 zł, 
- zakup pakietu materiałów ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”. 
 Zadania GKRPA realizowane były z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu 
środków i sposobów na profilaktykę i walkę z problemem alkoholowym. Należy mieć 
nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty. 

W celu zmniejszenia ilości i częstotliwości szkód spowodowanych 
nadużywaniem środków psychoaktywnych przez mieszkańców, wskazane jest dalsze 
podejmowanie działań profilaktycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy osobom uzależnionym 
i współuzależnionym. 

 
 

PRZEDSIĘBIORCY 

W 2018r. zarejestrowano w gminie wg rejestru REGON 13 nowych przedsiębiorców. 

Ogółem na terenie jest 331 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.  

Głównym przedmiotem działalności  przedsiębiorców w 2018r. było: 
- praktyka pielęgniarek i położnych - 3 osoby, 

- roboty budowlane i wykończeniowe - 4 osoby, 

- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych -1 osoba, 

- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne - 2 osoby, 

- produkcja wyrobów tartacznych - 1 osoba, 

- sprzedaż detaliczna odzieży w wyspecjalizowanych sklepach - 1 osoba, 

- transport drogowy towarów - 1 osoba. 
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W 2018r. wyrejestrowało działalność gospodarczą 11 przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było: 
- sprzedaż detaliczna  wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecja- 

lizowanych sklepach - 2 osoby, 
- transport drogowy towarów - 2 osoby, 
- pozostała sprzedaż detaliczna  - 1 osoba, 
- roboty budowlane - 2 osoby, 
- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych - 1 osoba, 
- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – 1 osoba, 
- doradztwo podatkowe – 1 osoba, 
- naprawa i konserwacja elektronicznego sprzęt powszechnego użytku –1 osoba. 
 
19 osób zgłosiło zmiany w działalności gospodarczej, najczęściej zmiany dotyczyły  
zakresu działalności, zmiany zamieszkania, udzielenie pełnomocnictwa  
oraz podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową przedsiębiorcy. 
10 osób zawiesiło działalność gospodarczą a 4 osoby wznowiły działalność. 

 

POŻYTEK PUBLICZNY  
 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy zobowiązany jest 
przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za rok poprzedni. Projekt Programu współpracy został poddany 
konsultacjom na podstawie uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie  
z dnia 16.02.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów 
prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Konsultacje ogłoszono dnia 24 października 2017r. Termin przyjmowania 
uwag, opinii i propozycji zmian do Programu współpracy wyznaczony został  
od 24.10.2017r. do 06.11.2017r. Informacja o konsultacjach umieszczona była  
na stronie gminnej i w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie  
nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu Programu. 

Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie przyjęty został uchwałą nr XXIX/185/2017 Rady Gminy 
w Trzebiechowie z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie programu współpracy Gminy 
Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018.  

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy 
Trzebiechów na 2018 rok przeznaczono kwotę w wysokości 40 000,00 zł. 

W dniu 29 grudnia 2017 roku Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert  
na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2018. w zakresie 
upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu. Wpłynęły dwie oferty. 

Jedna oferta na realizację zadania „upowszechniania sportu poprzez 
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propagowanie sportu, jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego 
czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebiechów w dyscyplinie – piłka 
nożna”. Wartość zadania, to 32 000,00zł.  Nabór trwał do 22 stycznia 2018r.  
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano umowę na realizację  
ww. zadania z Gminnym Klubem Sportowym „Piast-Parkovia”. 
Przyznano dotacje w wysokości 32 000,00 zł. 
Zrealizowane zadania GKS „Piast-Parkovia” : 
- adresatami zadania były dzieci i młodzież szkoły podstawowej, uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych oraz dorośli, 
- w poszczególnych grupach trenowało po 20 osób w każdej z grup, 
- wszystkie drużyny odbywały treningi dwa razy w tygodniu, a także w czasie 

przerwy pomiędzy rundą wiosenną i jesienną, 
- wszystkie drużyny brały udział w meczach ligowych rozgrywanych w rundzie 

wiosennej i jesiennej (sobota lub niedziela), 
- drużyna Trampkarzy z Trzebiechowa rozegrała 15 meczy i zajęła 6 miejsce 

w tabeli. Drużyna z Podlegórza grająca w klasie „B” w okręgu Zielona Góra 
rozegrała 22 mecze i zajęła 3 miejsce w tabeli. Drużyna z Głuchowa grająca 
w klasie „B” okręgu Nowa Sól rozegrała 22 mecze i zajęła 1 miejsce w tabeli. 

- treningi prowadzone były przez trenerów klubu „Piast-Parkovia”. 
Kwota dotacji została w całości wykorzystana i rozliczona.  
 Druga oferta na realizację zadania „Realizacja działalności sportowej (piłka 
siatkowa) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. Wartość zadania, to 8 000,00 zł.  
Nabór trwał do 22 stycznia 2018r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert 
podpisano umowę na realizację ww. zadania z Trzebiechowskim Stowarzyszeniem 
Piłki Siatkowej. Przyznano dotacje w wysokości 8 000,00 zł. 
TSPS zrealizował zadania: 
- przeprowadzono regularne treningi zespołu seniorów 2 x tygodniowo, po 2 

godziny w trzech grupach treningowych, 
- rozegrano mecze ligowe w soboty zgodnie z terminarzem rozgrywek Lubuskiego 

Związku Piłki Siatkowej, 
Kwota dotacji została w całości wykorzystana i rozliczona. 

Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty 
zostały zweryfikowane pod względem formalnym przez komisję powołaną do 
przeprowadzenia przedmiotowego konkursu. Komisja Konkursowa powołana została 
zarządzeniem nr 120.3.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 22 stycznia 2018r. 
Sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zostały złożone w ustawowym terminie przez Gminny Klub Sportowy „Piast-
Parkovia” i Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej. Organizacje pożytku 
publicznego realizujące Program współpracy wniosły istotny wkład w postaci 
zaangażowania i kreatywności oraz wkład pozafinansowy, czyli głównie pracę 
społeczną członków organizacji w realizacji upowszechniania sporu na terenie Gminy 
Trzebiechów. 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA  
 
         Działalność kulturalną w Gminie Trzebiechów prowadzą 2 funkcjonujące 
instytucje kultury: 
- Trzebiechowski Ośrodek Kultury im. Tadeusza Wojtera w Trzebiechowie 
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- Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie 
Instytucje te są samorządowymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną. 
 
Trzebiechowski Ośrodek Kultury im. Tadeusza Wojtera  
  
 Trzebiechowski Ośrodek Kultury działa na podstawie uchwały Nr  XVIII/82/92 
Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 kwietnia 1992r. w sprawie połączenia 
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie i Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie. 
 Przedmiotem działania Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza 
Wojtera jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której 
celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i edukacji 
kulturalnej. 
 Do 17 lipca 2018 roku pracą Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury kierował 
Tadeusz Wojter. W dowód uznania za całokształt jego pracy zawodowej i społecznej 
Trzebiechowski Ośrodek Kultury uchwalą Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy  
w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018r. otrzymał nazwę Trzebiechowski Ośrodek 
Kultury im. Tadeusza Wojtera. 
 Od 23 lipca 2018 roku do 16 grudnia 2018 roku pracą Trzebiechowskiego 
Ośrodka Kultury kierował p.o. Miłosz Krawiec, a od 17 grudnia 2018 roku  
na stanowisko dyrektora został powołany Krzysztof Sadowski. 
 W 2018 roku Trzebiechowski Ośrodek Kultury im. Tadeusza Wojtera uzyskał 
przychody w łącznej kwocie 377 472,89zł, w tym z tytułu: 
- dotacji z budżetu gminy  -  372 960,54 zł 
- realizacji projektu  -      2 962,35 zł 
- najmu   -      1 550,00 zł 
Koszty działalności TOK wyniosły 377 472,89 zł, co stanowi 98,17% wykonania 
planu.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury  
im. Tadeusza Wojtera zatrudnionych na umowę o pracę było 6 osób, w tym: 
- 4 osoby na 1/1 etat 
- 1 osoba na 1/2 etatu 
- 1 osoba na 1/4 etatu. 
 
 W 2018 roku Trzebiechowski Ośrodek Kultury zorganizował następujące 
wydarzenia: 
 
Styczeń  
- Noworoczne Spotkanie Seniorów w Swarzynicach 
- Dzień Babci i Dziadka – Przedszkole 
- Współorganizacja Dnia Babci i Dziadka – Szkoła Podstawowa 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
- Współorganizacja imprezy karnawałowej dla dzieci w Podlegórzu 
- Współorganizacja imprezy karnawałowej dla dzieci w Radowicach 
- Lubuskie Biuro Koncertowe - „W krainie dzwonów, dzwonków 

i dzwoneczków” 
 
Luty  
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie Ferii Zimowych 2018 

• Zajęcia w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury:  
» zajęcia plastyczne 
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» zajęcia taneczne 
» zajęcia teatralne 
» tenis, bilard, mini futbol 

• gminna hala sportowa: 
» gry i zabawy sportowe 

- Spektakl teatru KRAK - ART z Krakowa na zakończenie ferii- „Jacek i Placek” 
- Współorganizacja imprezy karnawałowej dla dzieci w Głuchowie 
- Współorganizacja balu karnawałowego – Szkoła Podstawowa (kl. II-III) 
- Współorganizacja balu karnawałowego  – Szkoła Podstawowa (kl. I) 
- Bal Karnawałowy Przedszkolaków 
- Lubuskie Biuro Koncertowe- „Muzyczne opowieści – Jezioro Łabędzie” 
- Dyskoteka Walentynkowa (Uczniowie Zespołu Edukacyjnego) 
 
Marzec 
- Wielkanocne warsztaty plastyczne 
- Uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet w TOK-u  

(dla  pracownic UG, Jednostek Organizacyjnych, emerytów i rencistów) 
- Gminny Dzień Kobiet - koncert dla pań 
- Współorganizacja II Przedszkolnego Przeglądu Teatrzyków - Trzebiechów 2018 
- Lubuskie Biuro Koncertowe - „Tam gdzie morze styka się z górami” 
- Organizacja 2 wystaw plastycznych: 

• Budowa S-3 na fotografii 

• „Na skraju łąki”- wystawa malarstwa Anety Godyń 
- Przygotowanie dekoracji w kościołach w Podlegórzu i Trzebiechowie (groby 

Boże, Ciemnice) 
 
Kwiecień  
- Lubuskie Biuro Koncertowe- „Co tak głośno gra” 
- Współorganizacja Uroczystej Drogi Krzyżowej w Trzebiechowie 
- Współorganizacja Konkursu Recytatorskiego Szkoły Podstawowej 
- Organizacja dyskotek dla Zespołu Edukacyjnego 
- Międzygminny Konkurs Recytatorski- kl. I-III - Trzebiechów, Klenica, Kargowa, 

Bojadła 
 
Maj  
- X  Regionalny Festiwal Zespołów Śpiewaczych- „Złota Nuta Obrzycy”- 

01.05.2018 
- IV Gminny Rajd Rowerowy „Szlakiem Białoczerwonej”- 02.05.2018 
- Współorganizacja V Przedszkolnego Przeglądu Piosenki i  Tańca  
- Organizacja Obchodów Święta 3 Maja 
- Powiatowy Przegląd Taneczny PRO-ARTE 2018 
- Współorganizacja Dnia Matki - Szkoła Podstawowa  
- Organizacja pierwszej „Nocy Muzeów” w Trzebiechowie 

Zwiedzanie zabytkowych obiektów z przewodnikiem dla mieszkańców. 
 
Czerwiec   
- Współorganizacja Dnia Dziecka w Podlegórzu 
- Współorganizacja Festynu Rodzinnego w Ostrzycach 
- Współorganizacja Festynu Rodzinnego w Głuchowie 
- Polsko- Niemieckie Spotkanie Twórców Ludowych i Rękodzieła- Gębice  
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- Współorganizacja Lubuskiej Spartakiady DPS-ów 
- Uroczystości związane ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości 
 
Lipiec 2018 
- Polskie Mięso Drobiowe Warte Zachodu – Święto Indyka 

 
Wrzesień  
- Organizacja Dożynek Gminnych w Podlegórzu 

 
Październik  
- Wystawa malarska Urszuli Zając pt. „Artysta z naszego podwórka…” 
- Koncert pt.  „Wracam do domu” poprzedzony odsłonięciem pamiątkowej tablicy 

poświęconej wieloletniemu dyrektorowi Tadeuszowi Wojterowi 
 
Listopad  
- Organizacja obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

• Rodzinny Marszobieg dla Niepodległej 

• Uroczystości pod pomnikiem w dniu 11 listopada 
- Popołudnie z muzyką Chopina/ Sulechów-Trzebiechów 2018 
- Koncert młodych artystów – ogród zimowy DPS Trzebiechów 

 
Grudzień  
- Spotkanie z Mikołajem poprzedzone włączeniem iluminacji świątecznej 
- Współorganizacja III Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych 
- Bożonarodzeniowe warsztaty dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
- Budowa Objazdowej Stajenki Bożonarodzeniowej 
- Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców Gminy 
- Organizacja wolontariatu na WOŚP 2019 

 
W 2018 roku w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia grupy 

śpiewaczej, zajęcia teatralne i taneczne. Prowadzona była nauka gry na pianinie. 
Ponadto odbywały się stałe zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty 
plastyczne. W sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury dzieci i młodzież grała w tenis 
stołowy, bilard i mini futbol. W gminnej hali sportowej odbywały się zajęcia sportowe 
oraz turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa. 
 Trzebiechowski Ośrodek Kultury współpracował ze wszystkimi sołectwami 
Gminy Trzebiechów organizując i współorganizując wiele imprez w terenie. Ponadto 
współpracował  z Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołami Gospodyń Wiejskich, Radami 
Sołeckimi, Stowarzyszeniem na rzecz Odnowy Dzieła Henrego van de Velde 
w Trzebiechowie, Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów, Trzebiechowskim 
Stowarzyszeniem Piłki Siatkowej oraz parafiami w Trzebiechowie i Smolnie Wielkim. 
Współpracował również z Domami Kultury w gminach sąsiednich, tj. w Kolsku, 
Bojadłach, Kargowej i Sulechowie oraz z Domem Pomocy Społecznej, 
Przedszkolami i Zespołem Edukacyjnym w Trzebiechowie. 
 W Izbie historycznej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury można było 
podziwiać zgromadzone zabytkowe eksponaty z terenu gminy i okolic. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie 
 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie działa na podstawie uchwały  
Nr XXX/157/06 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 
utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.  
 Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, 
oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy  
w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 
 
 W 2018 roku Biblioteka uzyskała przychody w łącznej kwocie 95 979,84zł, 
w tym z tytułu: 
- dotacji z budżetu gminy  -   92 365,84 zł 
- dotacji z Biblioteki Wojewódzkiej  -        140,00 zł 
- dotacji z Biblioteki Narodowej   -     3 474,00 zł 
Koszty działalności biblioteki wyniosły 95 979,84 zł, co stanowi 97,33 % wykonania 
planu.   

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona 
na umowę o pracę była 1 osoba. 
 
W 2018 r. Biblioteka zrealizowała programy kulturalne: 
- projekt kulturalny polegający na czytaniu, spotkaniach i dyskusji o książkach – 

Dyskusyjny Klub Książki. W 2018 r. w ramach projektu biblioteka otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 140,00 zł; 

-  „Globalnie w Bibliotece. Kiedy przychodzi kryzys”.  – program realizowany przez 
Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego mający na celu zaangażowanie społeczności bibliotek  
w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej; 

- „Noc Bibliotek 2018r.” – „…ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób 
promująca korzystanie z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych  
i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których 
zasobów warto korzystać…”; 

-  „Do Mowy. Rodzinne historie o słowach” – ogólnopolska akcja, 
w ramach której odbyły się warsztaty językowo-plastyczne, podczas których 
dzieci (ok. 3-9 lat) z rodzicami/opiekunami pod kierunkiem bibliotekarzy 
przyglądały się swojemu domowemu, rodzinnemu językowi, utrwaliły  
je w słowno-obrazkowej formie, ukazując ich źródło i znaczenie – dzieci 
rysowały, dorośli opisywali historię powstania słowa; 

- Narodowe Czytanie „Przedwiośnie” – akcja zainaugurowana przez Parę 
Prezydencką odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której publicznie czytano 
fragmenty „Przedwiośnia” S. Żeromskiego; 

- kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” przypominająca  
o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już  
od pierwszych miesięcy życia dziecka. W ramach akcji najmłodsi czytelnicy 
biblioteki otrzymali wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”; 

- Legimi (e-booki) - od maja 2018r. Biblioteka uruchomiła nową usługę, dzięki 
której czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do platformy Legimi, gdzie mogli 
wypożyczać e-booki  i  czytać  na swoich urządzeniach elektronicznych; 

- Biblioteka kontynuuje program edukacyjny z języka angielskiego dla dzieci 
FunEnglish. Program zapewniał bezpłatny dostęp do platformy nauki języka 
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angielskiego.  Z dostępu do platformy można było korzystać w siedzibie Biblioteki 
do 31.12.2018r.;   

- Gminna Biblioteka Publiczna kontynuuje automatyzację prac bibliotecznych  
za pomocą elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznych Mak+, 
stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie 
elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, 
rejestrację wypożyczeni i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki 
bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Na obecnym 
etapie prac powstaje elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych; 

- Biblioteka prowadzi swoją stronę internetową www.bibliotekatrzebiechow.pl 
 

 

Liczba zarejestrowanych czytelników w  

2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Trzebiechowie wg wieku: 

Liczba zarejestrowanych czytelników  

w  2018 r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Trzebiechowie wg zawodu: 

Do 5 lat 10 Osoby uczące się 130 

6 - 12 lat 47 Osoby pracujące  83 

13 – 15 lat 34 Pozostali 66 

16 – 19 lat 24 RAZEM 279 

20 – 24 lat 17   

25 – 44 lat 60   

45 – 60 lat 38    

Powyżej 60 lat 49   

RAZEM 279   

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie w 2018r. współpracowała 
z czytelnikami należących do specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych, 
seniorów).  Biblioteka współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, 
poprzez wypożyczanie literatury oraz czasopism pensjonariuszom. Dużym 
zainteresowaniem wśród osób starszych cieszy się forma, tzw. „Książka na telefon”. 
Książki są donoszone do domów czytelników przez bibliotekarza. Biblioteka jest 
współorganizatorem Salonu Poezji dla mieszkańców DPS-u. Odbywają się cykliczne 
spotkania np. Walentynki, które odbyły się 12 lutego 2018r., czytane były wiersze  
o tematyce miłosnej „Narodowe Czytanie 2018r.”. Gminna Biblioteka Publiczna  
w Trzebiechowie prowadzi lekcje biblioteczne z zakresu edukacji bibliotecznej, 
kulturalnej i warsztatu informacyjnego. „ Globalnie w bibliotekach”, „Kiedy przychodzi 
kryzys”, „Noc  bibliotek” - warsztaty. W lekcjach bibliotecznych uczestniczą dzieci 
zarówno z przedszkola jak i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  

Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzebiechowie 9 maja 2018r. odwiedziła 
autorka książek Magdalena Ludwiczak w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 
w spotkaniu z pisarką brała udział młodzież ze Szkoły Podstawowej  
w Trzebiechowie. 
 

http://www.bibliotekatrzebiechow.pl/
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Aktywność czytelnicza w 2018r. 

WYPOŻYCZENIA 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura 

piękna dla 

dzieci i 

młodzież 

Literatura 

niebeletrystyczna 
Ogółem 

Wypożycz. 

czasopism 

nieoprawnych 

Liczba 

odwiedzin 

w 

bibliotece 

3865 1917 346 6128 651 4159 

 

Księgozbiór w 2018r. 

R
o

k
 

Stan na 

początek 

roku 

Przybyło Ubyło Stan na 

koniec 

roku 

Zakupione 

ze środków 

budżetowych 

Zakupione 

ze 

środków 

MKiDN 

Dary od 

czytelników 

Ogółem 

przybyło 

Ubyło 

2018 12076 149 143 4 296 _ 12372 

 

 W 2018r. Biblioteka zakupiła książki na kwotę  7 197,49 zł, z czego 3 474,00 zł 
to dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 3 474,00 zł na zakupu nowości wydawniczych w 2018r.w ramach 
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek”.  
 
  
ŚWIETLICE WIEJSKIE 

 
 Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, 
inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz wspieranie 
inicjatyw lokalnych. 

 
     Ne terenie gminy znajduje się 9 świetlic wiejskich w miejscowościach: 
- Borek, 
- Głuchów, 
- Mieszkowo, 
- Ostrzyce, 
- Radowice, 
- Podlegórz, 
- Swarzynice, 
- Trzebiechów, 
- Ledno. 
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 Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Trzebiechów. Świetlice służą 
mieszkańcom gminy i są ogólnodostępne. Opiekę nad świetlicami sprawują sołtysi 
poszczególnych sołectw. 
 Świetlice wykorzystywane są na zebrania i spotkania organizowane przez 
sołtysów, rady sołeckie, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim,  
np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, na zebrania wiejskie 
organizowanie przez gminę.  
 Świetlice wiejskie mogą być okazjonalnie wynajmowane podmiotom trzecim 
(osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom), w szczególności na cele 
organizowania spotkań, a także w celu organizowania uroczystości rodzinnych takich 
jak wesela, urodziny, komunie, chrzciny itp.  
  
 
OCHRONA ZDROWIA 
 
 W Gminie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. Ośrodek 
zdrowia świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy  
z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Usługi te obejmują świadczenia lekarza 
rodzinnego oraz 3 pielęgniarek. W budynku przychodni znajduje się także gabinet 
stomatologiczny.  
 Ponadto w Trzebiechowie działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„VitisMed" Fizjoterapia Zdrowie i Uroda, który zajmuje się fizjoterapią i odnową 
biologiczną. 
  W 2018 roku mieszkanki gminy czterokrotnie miały możliwość skorzystania  
z bezpłatnych badań mammograficznych. W ramach działań profilaktycznych gmina 
sfinansowała szczepionki HPV dla 2 dziewczynek oraz wyjazdy 32 kobiet na badania 
cytologiczne.  
  
 
GOSPODARKA KOMUNALNA 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
 
 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie został 
przekształcony z zakładu budżetowego we wrześniu 2016r. W myśl umowy spółki 
posiadane mienie wcześniejszego zakładu budżetowego zostało wprowadzone 
aportem do spółki jako kapitał zakładowy w wysokości 8 509 000,00 zł. 
 

W 2018 roku spółka uzyskała wpływy w wysokości 2 080 565,20 zł z tytułu: 

Wpływy  kwota w zł 

sprzedaży wody 490 114,54 

odbioru ścieków 748 496,47 

ogrzewania 436 831,69 

wywozu ścieków 107 649,84 
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opłat za cmentarze  6 655,00 

opłaty abonamentowej 32 012,51 

usług  26 573,97 

usług na rzecz gminy 85 712,16 

najmu lokalu 1 558,45 

wynajmu sprzętu 11 320,00 

wpłat na przydomowe OŚ  134 959,63 

odszkodowań 18 899,63 

dotacji 3 621,00 

odsetek bankowych 594,57 

 

W 2018 roku spółka poniosła wydatki w kwocie 2 036 230,47 zł z tytułu: 

Wydatki kwota w zł 

paliwa  34 643,17 

materiałów biurowych 5 039,49 

materiałów budowlanych  740,37 

słomy 99 552,64 

materiałów BHP 4 029,26 

chemii technicznej 647,25 

materiałów 6 782,53 

wyposażenia  11 653,44 

materiałów – zieleń 11 724,01 

oprogramowania 1 346,98 

materiałów eksploatacyjnych 44 621,25 

art. gospodarczych i spożywczych 3 342,90 

energii elektrycznej 103 040,79 

inne usługi obce 107 903,50 
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koszty wynagrodzeń 879 202,98 

wynagrodzenie Rady Nadzorczej 22,000,00 

pozostałych świadcz. na rzecz 
pracowników 

29 943,55 

składek na ubezpieczenia 
społeczne 

153 149,13 

podróży służbowych 3 787,18 

kosztów ubezpieczeń rzeczowych 36 664,12 

ryczałtów samochodowych 6 107,38 

podatku od nieruchomości i śr. 
transport. 

179 354,00 

opłat notarialnych i skarbowych 2 875,00 

pozostałych opłat 16 274,00 

opłat za gospodarowanie odpadami 14 400,00 

opłat bankowych 1 839,26 

 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. wynosił:  
- 16 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 
- 1 osoba kontrakt menadżerski, 
- 2 osoby na umowy zlecenia. 
Fundusz płac, wynagrodzenia razem -  1 054 352,11 zł. 

 
Majątek spółki obejmuje wszystkie sieci wodociągowe, stacje uzdatniania 

wody w Trzebiechowie, Podlegórzu i Głuchowie, ujęcia wody, oczyszczalnię ścieków 
w Trzebiechowie oraz trzy cmentarze: w Mieszkowie, Podlegórzu oraz w Głuchowie.  

 
Stacje Uzdatniania Wody 
 

Stacja uzdatniania wody w Trzebiechowie wybudowana została w 1981 roku, 
posiada dwie studnie głębinowe. Zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Mieszkowo 
(61), Swarzynice (626) i Trzebiechów (1031). Z wody korzysta ok. 1 718 osób. 
Łączna długość wodociągu Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice - 28 878 mb. 
Z początkiem 2006 r. włączono do eksploatacji agregat prądotwórczy zasilający 
S.U.W. i oczyszczalnię ścieków w Trzebiechowie. Zapewnia on pracę w trakcie 
przerw w zasilaniu. Dobowa produkcja wody jako średnia z roku 2018 wynosi 223 
m3/d. W 2018 roku rozpoczęto modernizację SUW. 
 Stacja uzdatniania wody w Podlegórzu wybudowana w 1993 roku posiada 
dwie studnie głębinowe. Zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Podlegórz(308), 
Radowice(235) i Ostrzyce(267). Z wody korzysta ogółem ok. 810 osób. Łączna 
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długość wodociągu Podlegórz – Radowice – Ostrzyce - 13 690 mb. W roku 2003  
w ramach rozbudowy sieci wodociągowej (Ostrzyce) przeprowadzono częściową 
modernizację stacji.  
Dobowa produkcja wody jako średnia z roku 2018 wynosi 61 m3/d. 

Stacja uzdatniania wody w Głuchowie oddana została do użytkowania w 1998 
roku. Posiada dwie studnie głębinowe. Zaopatruje w wodę mieszkańców wsi 
Głuchów(442), Borek(130),Gębice(57), Głęboka(66) i Ledno(103). Z wody korzysta 
ogółem ok. 798 osób. Łączna długość wodociągu Głuchów – Borek – Gębice – 
Głęboka – Ledno – Sadowa - 17 325 mb.  
Dobowa produkcja wody jako średnia z roku 2018 wynosi 73 m3/d. 
Urządzenie S.U.W. zasilane jest z trafostacji Wodociągów Zielonogórskich, która 
posiada dwustronne zasilanie energetyczne (z Zawady i z Sulechowa) – co daje 
duże gwarancje stałych nieprzerwanych dostaw energii.  Ogólny stan urządzeń 
hydroforni: dobry. 

 
Oczyszczalnia ścieków 
 
 Oczyszczalnia ścieków w Trzebiechowie wybudowana została w 1986 roku 
przez RSP Trzebiechów a przekazana gminie w 1992 r. – przyjmuje ścieki: 
- dowożone wozami asenizacyjnymi od mieszkańców gminy 
- od zakładów i instytucji: BOMADEK, Dom Pomocy Społecznej, Zespół 

Edukacyjny, Urząd Gminy, Trzebiechowski Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz NZOZ. 

 W pierwszej połowie 1998r. wyremontowano i przygotowano do odbioru 
ścieków z ubojni BOMADEK - bioblok II. W 2005r. oddano do użytku 
zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków (I etap), która może przyjąć średnio na dobę 
Qśr.d = 340m3 ścieków. Obecnie oczyszczalnia pracuje na granicy parametrów przy 
100% obciążeniu.  

W związku z budową sieci kanalizacyjnej w Trzebiechowie i przyłączeniu  
jej do oczyszczalni, oraz zwiększeniu ilości uboju przez firmę BOMADEK realizowana 
będzie inwestycja polegająca na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków. 

 
Sieć kanalizacyjna 
 

Istniejąca sieć kanalizacyjna wykonana jest z kamionki – poniemieckiej 
o długości ok. 2 km, od budynku Lipowa 21 – stara szkoła, ośrodek zdrowia, budynek 
Ogrodowa 3, budynek gminy do DPS, następnie ciśnieniowo rurami PCV ścieki  
są kierowane do oczyszczalni ścieków. 

Ilość ścieków odprowadzonych kolektorem w 2018 r. – 131 000 m3/rok = 
358,90 m3/d 

Ilość ścieków dowożonych w 2018 r. – 22 000 m3/rok = 60,27 m3/d 

W zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych w 2018r. spółka zrealizowała 
usługi: 

Forma usługi tys. m3 

sprzedaż wody  106 

odbiór i oczyszczanie ścieków  131 

usługi – wywóz nieczystości płynnych  22 
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W ramach prac remontowo – konserwacyjne spółka zrealizowała: 

Forma usługi szt. 

wymiana wodomierzy u odbiorców indywidualnych  22 

wymiana hydrantów  5 

 
Wykonane przedsięwzięcia inwestycyjne w 2018 

Przedsięwzięcia spółki w 2018 roku z zakresu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych:  
 
- Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie 

Spółka otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego  
z dofinansowaniem w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Zakres rzeczowy 
obejmuje przebudowę istniejących obiektów oraz montaż nowych urządzeń 
technologii oczyszczania ścieków, wykorzystanie istniejących obiektów dla poprawy  
i stabilizacji ciągu technologicznego – zbiorniki retencyjne.  

Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO 2014-2020. Koszt całkowity 
zadania to 8 922 420,00 zł brutto. Inwestycja realizowana jest w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. 

W 2018 roku wyłoniony został w czwartym przetargu Wykonawca, z którym 
lipcu ub. roku została podpisana umowa z terminem realizacji do października 
2019r.  
 
- Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzebiechów 

Zadanie jest dofinansowane ze środków UE. Koszt całkowity zadania 
to 1 851 150,00 zł brutto.  
Prace polegać będą na wymianie wszystkich filtrów, przebudowie wnętrza obiektu, 
budowie zbiorników retencyjnych o pojemności 150m3, wykonaniu nowych instalacji 
wewnętrznych, nowego ujęcia wody oraz ogrodzenia. Inwestycja realizowane 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
W sierpniu 2018 została podpisana umowa z Wykonawcą. Do grudnia ubiegłego 
roku firma przedstawiła projekt koncepcyjny przebudowy SUW – u w Trzebiechowie. 
 
- Budowa kanalizacji ul. Sulechowska w Trzebiechowie 

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Sulechowskiej współfinansowane 
jest ze środków RPO 2014-2020. Wartość zadania 412 409,65 zł brutto. 
Wybudowany odcinek 225,5 mb włączony będzie do istniejącej przepompowni. 
Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja realizowana 
jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

W marcu 2018 roku został wyłoniony Wykonawca, który przystąpił 
do zaprojektowania dokumentacji wykonawczej i uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

- Budowa kanalizacji ul. Sulechowska, Chabrowa 

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej realizowana ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie obejmowało wykonanie odcinka 
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sieci wraz z pompownią oraz przyłączami do granicy posesji. Wartość zadania 
989 682,48 zł brutto. Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych netto. W 2018 roku Wykonawca wykonał 95% zakresu rzeczowego 
zadania. Do uruchomienia całego odcinak sieci pozostało tylko wykonanie zasilania 
w energię elektryczną pompowni P8.  

 

- Budowa kanalizacji ul. Ptasia, Lisia, Kukułcza, Polna 

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej realizowana ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w osiedlu domków jednorodzinnych. Obejmowało swoim zakresem 
wykonanie sieci grawitacyjnej, tłocznej oraz przyłączy do posesji. Wartość zadania 
1 149 275,00 zł. Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych netto. W lutym 2018 został wyłoniony Wykonawca, z którym 
podpisana została umowa na realizację tego zadania z terminem do 30 października 
2018r. Zadanie zostało ukończone i odebrane w terminie.  

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Zadanie obejmowało budowę 41 przydomowych oczyszczalni ścieków  
na terenie całej gminy Trzebiechów i zostało zrealizowane przy współfinansowaniu 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wartość zadania 
600 000,00 zł brutto. Wysokość dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowalnych 
netto. Zadanie było realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W lutym 2018 roku 
został wyłoniony Wykonawca, który wykonał projekty i zrealizował w terminie budowę 
41 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 RLM 36 szt. 
i o przepustowości od 6 do 10 RLM 5 szt.  

- Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego 

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 obejmuje zakup nowego samochodu ciężarowego z zabudową 
beczką asenizacyjną z funkcją WUKO o pojemności 9+1 tys. litrów. Wartość zadania 
547 000,00 brutto. Dofinansowanie z PROW w wysokości 63,63% wartości kosztów 
kwalifikowalnych netto. W grudniu 2018r. podpisana została umowa z Wykonawcą 
zadania, firmą DUMAS z terminem realizacji do marca 2019r.  

 
 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację wszystkich opisanych 
zadań inwestycyjnych podpisał w 2018 roku umowy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie udziału 
własnego spółki i zaciągnął pożyczki długoterminowe na 20 lat oraz krótkoterminowe, 
tzw. płatnicze na sfinansowanie części unijnej oraz podatku VAT na inwestycje 
realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Spółka realizując swoje statutowe zadania w 2018 roku wykonała ponadto: 
- zagospodarowanie skweru przy pomniku pamięci w Trzebiechowie, 
- zagospodarowanie nieużytku przy świetlicy wiejskiej w Mieszkowie, 
- przeglądu, naprawy i konserwacji elementów drewnianych placów zabaw  

na terenie sołectw w ramach zadań z funduszy sołeckich,  
- wykonała naprawy bieżące nawierzchni drogi gminnej Swarzynice - Ledno 
- udrożnienie jednej drogi dojazdowej do pól w Radowicach, 
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- na zlecenie Gminy utrzymywała tereny zielone poprzez wykaszanie trawy  
przy drogach i placach 

- systematycznie utrzymywała boiska w Podlegórzu i w Głuchowie. 
 W maju 2018 roku została opracowana nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która na mocy decyzji Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu została 
zatwierdzona i weszła w życie od 1 lipca 2018r. 

 

 

Niniejszy raport o stanie Gminy Trzebiechów został sporządzony na podstawie 

danych znajdujących się w Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz na podstawie 

przedłożonych informacji przez kierowników i pracowników jednostek i instytucji 

działających na terenie gminy. 

 


