Uchwała Nr XXV/181/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 15 lipca 2004 roku
w sprawie:

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drezdenko na lata
2004 - 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.),

uchwala się co następuje:
§1
Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2004
–2010, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/181/04
z dnia 15 lipca 2004 roku

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
MIASTA I GMINY DREZDENKO
NA LATA 2004 - 2010
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I.

PROGNOZOWANA
STRUKTURANYCH
LUBUSKIM

ALOKACJA
FUNDUSZY
W
WOJEWÓDZTWIE

Prognozowaną alokację funduszy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego w podziale na priorytety i działania (euro w cenach z 2004r) dla
województwa lubuskiego przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Planu
Rozwoju Lokalnego.

II.

TEREN REALIZACJI
LOKALNEGO

PLANU

ROZWOJU

1. DELIMITACJA OBSZARU REALIZACJI PLANU
Gmina Drezdenko liczy 17733 mieszkańców, w tym w samym Drezdenku
zamieszkuje 10790 osób. Powierzchnia gminy wynosi 400km2 z tego powierzchnia miasta
Drezdenko – 10 km2 i 390 km2 terenów wiejskich. Jest to jedna z największych gmin pod
względem

powierzchni

w

województwie

lubuskim

a

była

pierwszą

w województwie gorzowskim.
Na terenie gminy położone są 33 miejscowości w tym 27 o statusie sołectw.
Lasy zajmują 265,2 km2 powierzchni – 66,3%
użytki rolne w tym łąki – 100,4 km2 – 25,1%
wody i nieużytki – 34,4 km2 – 8,6%
Położona jest na skraju Puszczy Drawskiej i Noteckiej. Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej - stanowi część powiatu strzelecko-drezdeneckiego,
znajdującego się w województwie lubuskim. Od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Krzyż,
która obecnie należy do województwa wielkopolskiego. Ponadto graniczy z gminami:
Drawsko,

Sieraków,

Międzychód,

Skwierzyna,

Santok,

Zwierzyń,

Stare

Kurowo,

Dobiegniew.
Teren gminy w większości rozciąga się w poprzek Pradoliny Noteci, zajmując środkową
część Kotliny Gorzowskiej, pozostały obszar wkracza na wschodnią część Pojezierza

6

Myśliborskiego. Lasy Puszczy Drawskiej i Noteckiej stanowią aż 66,3% jej powierzchni,
a liczne czyste jeziora i inne akweny wodne zajmują powierzchnię 780 ha.
Miasto i gmina Drezdenko położone są na pograniczu dwóch wielkich, odmiennych
pod wieloma względami krain: Wielkopolski i Pomorza.
Drezdenko leży w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej. W kierunku wschodnim
i zachodnim przez cały obszar gminy rozciągają się łąki i pola urozmaicone zakolami Noteci,
niewielkimi wzniesieniami, pozostałościami dawnych wydm. Od północy rozciąga się silnie
sfałdowany, morenowy obszar Puszczy Drawskiej. Południowa część gminy Drezdenko międzyrzecze Warciańsko-Noteckie - to bory Puszczy Noteckiej.
Gmina usytuowana jest w odległości 100 km od granicy z Niemcami, 100 km od
Poznania, 140 km od Zielonej Góry – ważnych ośrodków administracyjnych, przemysłowych
i akademickich. Posiada również dogodne połączenia komunikacyjne zarówno drogowe,
kolejowe, jak i wodne (Noteć) z innymi większymi miastami, co stwarza możliwość rozwoju
gospodarczego i przestrzennego.
Miasto i Gmina Drezdenko utrzymuje stosunki partnerskie z niemieckimi miastami Wörth am
Rhein

i

Winsen

(Luhe).

Umowa

partnerska

z

miastem

Worth

podpisana

w 1993r owocuje wymianą mieszkańców, współpracą straży pożarnych, wymianą kulturalną.
Partnerstwo z Winsen zapoczątkowane zostało już pod koniec lat osiemdziesiątych.
Początkowo polegało ono na pomocy charytatywnej

dla tut. szpitala oraz

wymianie

młodzieży szkoły podstawowej. W chwili obecnej gmina ma podpisany oficjalny dokument
partnerstwa, a współpraca między miastami obejmuje również współpracę kulturalną oraz
współpracę straży pożarnych.

2. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO EKONOMICZNEJ

SFERA SPOŁECZNA
2.1. DEMOGRAFIA
Zgodnie z danymi Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Drezdenko liczba
ludności w poszczególnych latach na dzień 31 grudnia danego roku przedstawia się
następująco:
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Tabela nr 1.
Liczba mieszkańców gminy – stan na dzień 31.12. każdego wymienionego roku
Lp.
1.
2.
3.

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
Razem

2000
7.782
10.082
17.864

Ilość mieszkańców w latach
2001
2002
8.017
9.941
17.858

8.339
9.588
17.927

2003

Uwagi

8.617
9.116
17.733

Rok 2000 – 17.864 osoby – przyjmując jako 100%
Rok 2001 – 17.858 osoby – zmniejszenie zaludnienia do 2000 r. o 6 osób tj. 0,04%
Rok 2002 – 17.827 osoby – zmniejszenie zaludnienia do 2000 r. o 37 osób tj. 0,21%
Rok 2003 – 17.733 osoby – zmniejszenie zaludnienia do 2000 r. o 131 osób tj. 0,73%
Tabela nr 2.
Liczba zgonów w gminie Drezdenko – stan na dzień 31.12. każdego wymienionego roku
Lp.
1.
2.
3.

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
Razem

2000
94
74
168

Ilość zgonów w latach
2001
2002
84
75
159

84
65
149

2003

Uwagi

86
86
172

Tabela nr 3.
Liczba urodzeń w gminie Drezdenko – stan na dzień 31.12. każdego wymienionego roku
Lp.
1.
2.
3.

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
Razem

2000
105
73
178

Ilość urodzeń w latach
2001
2002
101
84
185

90
99
189

2003

Uwagi

74
91
165

Z powyższego zestawienia wynika, że w wymienionych okresie corocznie następuje
zmniejszenie zaludnienia spowodowane przede wszystkim większą ilością zgonów i mniejszą
ilością urodzeń, co powoduje starzenie się ludności w mieście i gminie Drezdenko.
2.2. RYNEK PRACY I BEZROBOCIE
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. na dzień 31.05.2003r było
zarejestrowanych 6519 osób, czyli o 245 osób więcej jak na dzień 31.05.2002r.
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W gminie Drezdenko na 31.05.2003r było zarejestrowanych 2216 osób, czyli o 26 osób
więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na terenie gminy prawo do zasiłku posiadało19,9%bezrobotnych a z tego 27,3%
bezrobotnych mieszkało na wsi.
Największy udział w strukturze bezrobotnych stanowią osoby w wieku 25-34 lata – 29,0%.
Również duży udział w strukturze bezrobotnych mają osoby w przedziałach wiekowych 18 –
24lata, 35 – 44 lata oraz 45 – 54 lata. Stanowią oni odpowiednio 26,6%, 21,2%oraz 21,1%
ogółu bezrobotnych na terenie gminy.
Największe bezrobocie występuje wśród osób z wykształceniem podstawowym (44,0%) oraz
zawodowym

(28,8%).

Z

wykształceniem

średnim

zawodowym

było19,2%

ogółu

bezrobotnych, z ogólnokształcącym 5,9% oraz z wyższym 2,1% ogółu bezrobotnych
w gminie.
Tabela nr 4
Struktura bezrobocia w gminie Drezdenko według czasu pozostawania bez pracy, stan na
koniec grudnia 2003r
do 1 m-ca
liczba
%

161

Czas pozostawania bez pracy
1 – 3 m-cy
3 - 6 m – cy
6 – 12 m-cy
liczba
%
liczba
%
liczba
%

7,0

241

10,5

280

12,2

401

17,5

pow. 12 m-cy
liczba
%

1209

52,8

Aby złagodzić rosnące bezrobocie urząd realizuje w miarę możliwości następujące formy
aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, które przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 5
Formy przeciwdziałania bezrobociu.
Lp.

Wyszczególnienie
2001

Liczba skierowanych osób
2002
PUP
W tym:

01.01.-31.05.2003
PUP
W tym:

PUP

W tym:

Strzelce

gmina

Strzelce

gmina

Strzelce

gmina

1.

Szkolenia

113

Drezdenko
26

194

Drezdenko
34

35

Drezdenko
4

2.
3.
4.

bezrobotnych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Aktywizacja

40
64
71

11
15
23

32
66
265

17
20
82

109
69
30

33
26
8

zawodowa
5.
6.

absolwentów
Programy specjalne
Pożyczki dla

14
10

1
3

7

1

1

-

7.

bezrobotnych
Pożyczki na

14

2

11

1

2

-

dodatkowe miejsca

9

8.

pracy
Refundacja składki

27

3

35

4

2

2

ZUS

W 2002 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Kraj. wydano 1179,7 tys. zł.
Na 2003 rok na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy urząd
otrzymał3 408,3 tys. zł, z tego przeznaczono 800,0 tys. zł na refundację wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu.
W latach poprzednich koszty refundacji za pracowników młodocianych nie były liczone do
limitu środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W kwocie 3 408,3 tys. zł jest
235,1 tys. zł na program specjalny „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” (ogółem35 osób,
gmina Drezdenko – 14 osób).
W związku z opracowaniem i zgłoszeniem dwóch programów specjalnych: „Drawiny 2003”
(aktywizacja ok. 13 bezrobotnych) oraz „Bezrobotni dla Oflagu II C Woldenberg
w Dobiegniewie” (aktywizacja ok. 13 bezrobotnych) Minister Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej zwiększył kwotę środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu o 161,8 tys.zł z przeznaczeniem na realizację tych programów.
W 2002 roku realizowany był program specjalny „Dolina Rzeki Noteci” (ogółem 25 osób,
gmina Drezdenko – 12 osób).
W 2002 roku rozpoczął się program „Pierwsza Praca”, którego głównym celem było
zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie zatrudnienia. W swoim założeniu
ukierunkowany był na pomoc ludziom młodym, którzy posiadają wiedzę teoretyczną,
natomiast nie posiadają praktyki zawodowej.
W powiecie strzelecko – drezdeneckim w programie „Pierwsza Praca” uczestniczyło 200
osób, z tego w ramach:
-

stanowisk pracy dla absolwentów – 58 osób,

-

stażu dla absolwentów – 102 osoby,

-

programów specjalnych (refundacji pracodawcy części kosztów
poniesionych
ubezpieczenie

na

wynagrodzenia,

społeczne

osób

nagrody

oraz

zatrudnionych

na

składki

podstawie

skierowania powiatowego urzędu pracy) – 35 osób,
-

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2 osoby,

-

pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy – 3 osoby,
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na

Z gminy Drezdenko zaktywizowanych zostało 71 absolwentów, z tego w ramach:
-

stanowisk pracy dla absolwentów – 14 osób,

-

stażu dla absolwentów – 36 osób,

-

programów specjalnych – 21 osób.

W ramach programu „Pierwsza Praca” został zrealizowany również projekt „Zielone Miejsca
Pracy”. Celem projektu było zwiększenie szans zatrudnienia bezrobotnych absolwentów
szkół o kierunkach związanych z gospodarką leśną i rolną a także innych typów szkół w tych
wypadkach, w których ich umiejętności mogły być wykorzystane w projekcie. W ramach tego
projektu zaktywizowanych zostało 9 absolwentów odbywających staże, z tego z gminy
Drezdenko – 2 osoby.
W 2002 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. wpłynęło 1425 ofert pracy,
z tego 365 ofert pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże dla
absolwentów, stanowiska pracy dla absolwentów, refundacja składki ZUS).
Z terenu gminy Drezdenko w 2002r wpłynęło 368 ofert pracy, z tego 48 ofert pracy
subsydiowanej.
/Powyższą analizę sporządzono na podstawie informacji PUP w Strzelcach Kraj./
2.3. KULTURA I SPORT
Na terenie miasta i gminy Drezdenko są następujące piłkarskie kluby sportowe :

 DKS „Lubuszanin”,
 Klub Sportowy Radowiak,
 Klub Sportowy „Sokół”
 Klub Sportowy „Uran”,
 Klub Sportowy „Leśnik”,
 Klub Sportowy „Pumares”,
oraz szkolne kluby sportowe:
 Międzyszkolny Klub Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” przy Zespole Szkół im.
Henryka Sienkiewicza w Drezdenku
 Szkolny Klub Sportowy „Sokół” przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku
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Ponadto został założony Klub Tenisowo – Brydżowy „Relax”, którego celem jest udział
w imprezach tenisa stołowego i ziemnego o charakterze rekreacyjnym i profesjonalnym oraz
w brydżu sportowym.

MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ im. Franciszka Grasia,
Wystawy stałe:
Z dziejów grodu i miasta
Myślistwo i gospodarka leśna
Rolnictwo i gospodarka domowa
Pszczelarstwo
Działalność muzeum w 2000 roku.
W 2000 roku zorganizowano 7 wystaw czasowych.
Ponadto muzeum zwiedziły ogółem: 2.761 osoby, w tym:
młodzież i dzieci w grupach
1.627
dorośli w grupach
498
młodzież indywidualnie
234
dorośli indywidualnie
402
Goście zagraniczni:
91
młodzież w grupach
34
dorośli w grupach
18
dorośli indywidualnie
39
W ciągu roku 2000 dała się zauważyć zwiększona ilość zwiedzających 2.761 osób
(w porównaniu z rokiem 1999 – 2.131 osób).
Działalność w 2002 roku
Zorganizowano 4 wystawy czasowe.
W 2002 roku Muzeum zwiedziły ogółem: 2.210 osób, w tym:
młodzież i dzieci w grupach
1.201
dorośli w grupach
449
młodzież indywidualnie
167
dorośli indywidualnie
393
Goście zagraniczni:
102
dorośli w grupach
45
dorośli indywidualnie
57
bezpłatnie
758
Działalność w 2003 roku
Zorganizowano 5 wystaw czasowych:
W 2003 roku Muzeum zwiedziły ogółem: 2.630 osób, w tym:
młodzież i dzieci w grupach
1.650
dorośli w grupach
400
młodzież indywidualnie
210
dorośli indywidualnie
370
Goście zagraniczni:
95
młodzież w grupach
15
12

dorośli w grupach
dorośli indywidualnie
Łącznie: turyści z Niemiec
Inne
Bezpłatnie:

43
37
47
48
860

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. ks. J. Tischnera,
Działalność bibliotek w 2000 roku.
Podstawowe dane liczbowe:
Liczba bibliotek – 6
w tym filii bibliotecznych – 5
punktów bibliotecznych – 9.
Zmian w sieci bibliotecznej nie odnotowano. Profil gromadzenia zbiorów nie zmienił się,
gromadzi się księgozbiór wzorem lat ubiegłych: beletrystyka liter. Polska, obca, dziecięca,
literatura popularno – naukowa.
Zbiory biblioteczne: księgozbiór ogółem 58.672, zakupiono 1.036 woluminów na kwotę
11.252 zł. Otrzymano w darze 587 książek w tym z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
74 woluminy na kw. 3.700 zł. Czytelnictwo utrzymuje się na podobnym poziomie z rokiem
1999. Niewielki wzrost czytelników zarejestrowanych + 45, wypożyczenia ogółem + 341.
Zakupiono sporo czasopism, gromadzone są w roczniki, magazynowane i szeroko
wykorzystywane przez czytelników i szkoły. Czasopisma dla dzieci i młodzieży używane są
do pracy kulturalno – oświatowej zarówno w mieście jak i na wsi. Czasopisma wypożyczane
są również na zewnątrz.
Wypożyczono

246

woluminów

dla

czytelników

poprzez

wypożyczalnie

międzybiblioteczne. Przeprowadzono 203 lekcji bibliotecznych, 81 wycieczek bibliotecznych.
Biblioteka udzieliła 1850informacji pisemnych, ustnych i telefonicznych w oparciu
o księgozbiór podręczny. Prowadziła punkt wypożyczeń książek z możliwością podania do
domu osobom obłożnie chorym, punkt książek mówionych. Na zewnątrz wypożyczono
69.516 książek i czasopism. Na miejscu udostępniono 24.919 książek i czasopism.
Poza podstawową działalnością w bibliotece prowadzona jest szeroka działalność
kulturowo – oświatowa w połączeniu z działalnością charytatywną.
Na okres ferii zimowych i letnich biblioteka zorganizowała szereg atrakcyjnych zajęć
z dziećmi. Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi środowiska, festiwale piosenek,
konkursy plastyczne, fotograficzne, recytatorskie, pogadanki. Konkursy sprawnościowe na
stadionie miejskim, wycieczki do muzeum, lasu, na basen. Pikniki z pieczeniem kiełbasek
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(szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych), rajdy rowerowe. Zarówno ferie zimowe i letnie
kończyły się wieczorkiem tanecznym oraz wręczeniem nagród (ok. 80 dzieci).
Biblioteka była współorganizatorem imprez kulturalnych tj. Dni Drezdenka, Dzień Dziecka,
koncerty organowe, konkursy: fotograficzny „Zima w obiektywie”, Ogólnopolski konkurs
poetycki im. E. Pietruszaka, konkurs literacko – plastyczny. Organizatorem wieczorów
z dobrą poezją (ognisko skupiające młode talenty).
Wzorem lat ubiegłych kontynuowana była akcja charytatywna „I Ty możesz pomóc”
polegająca na zbiórce pieniędzy, książek, słodyczy, odzieży na paczki dla dzieci z rodzin
najbardziej zubożałych i patologicznych.
Organizowano

spotkania

opłatkowe

z

młodzieżą,

dziećmi

niepełnosprawnymi.

Kontynuowano naukę jeżyka angielskiego, skupiono dzieci w sekcji plastycznej.
Biblioteka jest siedzibą prężnie działających Stowarzyszeń kulturalnych działających
na rzecz środowiska i tutejszej biblioteki:
1. Stowarzyszenie Twórców Kultury „STYK”
2. Nadnoteckie Towarzystwo Kultury
3. Stowarzyszenie Organowe „Sauerianum”
4. Spotkania w Puszczy.
Biblioteka ściśle współpracuje z w/w stowarzyszeniami, bierze czynny udział
w organizowaniu koncertów, jest współorganizatorem spotkań autorskich, ogólnopolskich
konkursów plastyczno – literackich i fotograficznych. W bibliotece organizowane są w ciągu
stałym ciekawe wystawy prac pokonkursowych, wystawy tematyczne, rocznicowe.

Działalność bibliotek w 2001 roku.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku wypełnia funkcje rejonowe
i miejskie. Nadzoruje pod względem merytorycznym i organizacyjnym sieć bibliotek
gminnych – filialnych i punkty biblioteczne.
Prowadzi szeroką działalność oświatowo – wychowawczą, instruktaż i informacje
biblioteczną. Biblioteka świadczy usługi bezpośrednio na rzecz mieszkańców. W dyspozycji
użytkowników znajduje się 59.414 woluminów, 25 tytułów czasopism. Bogate są zbiory
podręczne.
Udzielane są informacje pisemne, ustne, telefoniczne w oparciu o księgozbiór podręczny.
Prowadzony jest punkt książek z możliwością podania do domu osobom obłożnie chorym.
W 2001r. zarejestrowano 3.246 czytelników, wypożyczono 68.612 książek i czasopism.
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Udzielono 3.650 informacji bibliotecznych. Wypożyczono 246 książek dla czytelników
poprzez wypożyczalnie międzybiblioteczne. Przeprowadzono 167 lekcji bibliotecznych, 84
wycieczek do bibliotek.
Poza podstawową działalnością w bibliotece prowadzona jest szeroka działalność kulturalno –
oświatową w połączeniu z działalnością charytatywną. Na okres ferii zimowych i letnich
biblioteka zorganizowała szereg atrakcyjnych zajęć z dziećmi. Wycieczki, spotkania
z ciekawymi ludźmi środowiska, festiwale piosenek, konkursy plastyczne, fotograficzne,
recytatorskie, pogadanki. Konkursy sprawnościowe na stadionie miejskim, wycieczki do
muzeum, lasu, na basen. Pikniki z pieczeniem kiełbasek (szczególnie dla dzieci
niepełnosprawnych), rajdy rowerowe. Zarówno ferie zimowe jak i letnie kończyły się
dyskoteką oraz wręczeniem nagród (ok. 80 dzieci).
Organizowano spotkania wigilijne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
Biblioteka była współorganizatorem imprez kulturalnych tj. Dni Drezdenka, Dzień Dziecka,
Koncerty Organowe, spotkań autorskich z cyklu „Spotkań w Puszczy”.
Organizatorem wieczorów poezji z uzdolnioną młodzieżą naszego środowiska. Goszczono:
Łukasza i Kazimierza Tischnera, Annę Onichimowską, delegację z porozumienia polsko –
niemieckiego Drezdenko – WinsenWojciecha Bonowicza, Jarosława Gowina, Józefa
i Barbarę Zakrzewską.
Biblioteka jest siedzibą prężnie działających Stowarzyszeń, z którymi ściśle współpracuje:
1. Stowarzyszenie Twórców Kultury „STYK”
2. Nadnoteckie Towarzystwo Kultury
3. Stowarzyszenie Organowe „Sauerianum”
4. Spotkania w Puszczy.
Zacieśniono współpracę z przedszkolami i szkołami na terenie całej gminy przyjmując
wycieczki i przeprowadzając szereg lekcji bibliotecznych.
Z propozycji na najbliższy okres Biblioteka zachęca do korzystania z bogatej oferty literatury
książek dla dzieci i młodzieży, lektur szkolnych, opracowano ciekawe tematy lekcji
bibliotecznych.
W okresie 28.01.2002 – 08.02.2002r. podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka
i filie koncentrują się w organizowaniu zajęć z dziećmi.
Działalność bibliotek w 2002 roku.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. prof. J. Tischnera w Drezdenku wypełnia
funkcje miejskie i rejonowe oraz nadzoruje pod względem merytorycznym i organizacyjnym
sieć bibliotek gminnych – filialnych i punkty biblioteczne.
BPMIG posiada 5 filii bibliotecznych: w Gościmiu, Trzebiczu, Niegosławiu, Drawinach,
Rąpinie.
Uzupełnieniem placówek bibliotecznych

są punkty biblioteczne w miejscowościach:

Lubiatów, Karwin, Marzenin, Tuczęby, Zielątkowo, Przeborowo, Kijewo, Osów, Grotów.
Prowadzona jest szeroka działalność oświatowo – wychowawcza, instruktaż i informacja
biblioteczna. Biblioteka świadczy usługi bezpośrednio na rzecz mieszkańców. Obecnie
znajduje się ogółem 60.441 książek. W 2002r. zakupiono 767 woluminów.
W ciągu roku zanotowano zarówno wzrost czytelników jak i wypożyczeń. Odnotowano 3350
czytelników, wypożyczeń 65.828 książek.
Na miejscu wypożyczono 10.018 woluminów. Przeprowadzono 126 lekcji bibliotecznych, 84
wycieczek do bibliotek. Udzielono 25.371 informacji bibliotecznych.
DOM KULTURY
Dom

Kultury

to

przede

wszystkim

animator

amatorskiego

ruch

artystycznego.

Działają tu zespoły, z których na szczególną uwagę zasługują:
•

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

•

"Fresco-Band""

•

Grupa choreograficzna "Dziewczęta z buławami"

•

"Biesiadna kapela""

W dziedzinie edukacji artystycznej DK prowadzi: „Pracownię malarstwa i Rysunku” oraz
„Studium Piosenkarskie" Placówka organizuje liczne imprezy cykliczne takie jak:
•

Koncerty noworoczne

•

Powiatowe Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych

•

Konkursy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”

•

Jarmark (od 2004 r.)

•

Międzynarodowy Plener Artystyczny

•

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. Mosty i pomosty (od 2004 r.)

•

Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne grup mażoretkowo-tamburmajkorkowych
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Ponadto jest współorganizatorem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, inicjatorem
utworzenia w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku klasy i profilu nauki gry na instrumentach dętych
a także powstania grupy choreograficznej „Małe Mażoretki” w Szkole Podstawowej nr 1.
Młodzieżowa

Orkiestra

Dęta

Domu

Kultury

w

Drezdenku

Proces tworzenia młodzieżowej orkiestry rozpoczął się w 1997 roku i był oparty na
wcześniejszych tradycjach muzykowania na instrumentach dętych w naszych mieście.
Pierwsza orkiestra dęta powstała w 1948 roku w tzw. „Papierni”, kolejna w 1980 roku przy
Liceum Medycznym. Aktualną młodzieżową orkiestrę tworzą uczniowie szkół gimnazjalnych
i średnich. Zespół liczy 45 muzyków. Repertuar orkiestry stanowią głównie utwory
marszowe, a także rozrywkowe, taneczne, ludowe i okazjonalne. „Młodzieżówka” należy do
najlepszych orkiestr woj. lubuskiego. Jest wizytówką Drezdenka. Koncertuje w kraju i za
granicą. Reprezentowała Polskę na znaczących imprezach w Hanowerze, Hamburgu
i Frankfurcie, a także uświetniała ważniejsze wydarzenia kulturalne w Polsce.

Grupa

choreograficzna

„Dziewczęta

z

buławami”

Integralną częścią orkiestry są „Dziewczęta z Buławami”. Grupa powstała w 1998 roku
a w jej skład wchodzą dziewczęta z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i gimnazjum.
„Dziewczęta: wykonują wraz z orkiestrą układy choreograficzne w marszu, a także parady
w miejscu. Oprócz urody i wdzięku wspaniale wykonują różnorodny repertuar: tańce
narodowe, latynoamerykańskie i utwory rewiowe.

Młodzieżowa Orkiestra Gimnazjum im. J. Nojiego w Drezdenku
Powstanie młodzieżowej Orkiestry Gimnazjalnej jest wynikiem działania jedynej
w Polsce klasy gimnazjalnej o profilu nauki gry na instrumentach dętych blaszanych,
drewnianych i perkusyjnych. Nauczycielami muzyki w tej klasie są Mieczysław Sorbal i
Grzegorz Pawlaczyk. Orkiestra zadebiutowała w maju 2003r. na widowisku pt. „Muzyka
łączy narody”
„Małe Mażoretki”
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Formacja choreograficzna „Małe Mażoretki” powstała w Szkole Podstawowej nr 1
w Drezdenku. Kierownikiem zespołu jest nauczycielka tej szkoły pani mgr Grażyna
Maćkowska. Grupa taneczna odrodziła 200 – letnią historię francuskich mażoretek.
W zespole występują dziewczynki w wieku 8 – 10 lat – kadetki. „MM” wykonują układy
choreograficzne wraz z orkiestrą. Przyrządem tańczących jest pałeczka marszowa. Nakrycie
głowy stanowi toczek nawiązujący do dawnych tradycji. Mażoretki zadebiutowały w maju
2003r. Ich występ został przyjęty entuzjastycznie.
Grupa instrumentalna „Fresco – Band” Domu Kultury w Drezdenku
„Fresco – Band” tworzy 12-osobowa grupa młodzieży ze szkół średnich, gimnazjalnych
a także studentów uczelni artystycznych. Kierownikiem zespołu jest Grzegorz Pawlaczyk.
„Fresco” gra głównie standardy muzyki rozrywkowej w stylu jazzującym. Koncertują w kraju
i za granicą.
Plenery malarskie w Drezdenku
Do tradycji Drezdenka należy organizacja plenerów malarskich w okresie letnim. W czerwcu
realizowany jest młodzieżowy plener malarski natomiast w lipcu dla dorosłych twórców.
W lipcowym plenerze uczestniczą malarze amatorzy i profesjonaliści, głównie z terenu
byłego woj. gorzowskiego. Obydwa plenery kończą się wystawami poplenerowymi.
Organizatorem tych przedsięwzięć kulturalnych jest Dom Kultury.
Konkurs Piosenki Dziecięcej o „Złotą Sosnę”
Konkurs ma charakter ponadregionalny. Uczestniczą w nim dzieci i młodzież z woj.
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zwycięzcy otrzymują złotą, srebrną i
brązową sosnę. Konkurs promuje przede wszystkim piosenki polskie i jest etapem do dalszej
kariery piosenkarskiej. Odbywa się zawsze w marcu. Organizatorem jest miejscowy Dom
Kultury.

2.4. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gmina Drezdenko jest organem prowadzącym szkoły podstawowe od 1996 r. Oraz gimnazja
od 1września1999 r. W myślart. 5 ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty
(Dz.U.Nr 67 z 1996r z późn. zm.) gmina odpowiada za:
- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
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-

wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w
tym zakresie,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub
placówki,
- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny
do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań
statutowych.
Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołami jest Lubuski Kurator Oświaty.
Nadzór pedagogiczny zgodnie z ww ustawą polega na:
- gromadzeniu informacji o stanie kształcenia, wychowania i opieki,
- udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych,
wychowawczych,
- diagnozowaniu i ocenie poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej nauczycieli,
- zapewnieniu szkołom bieżącej informacji o aktualnych problemach
oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych.
W roku szkolnym 2003/2004 Gmina Drezdenko prowadzi:
- 10 szkół podstawowych
-

2 gimnazja

-

1 przedszkole.

Analiza stanu organizacji i funkcjonowania szkół podstawowych
W 10 szkołach podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 w 66 oddziałach uczyło
się 1966 uczniów. Ponadto w 9 szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały zerowe
(łącznie 121 dzieci). Średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 22,21 . Z ogólnej liczby 2.157
godzin tygodniowo, 85 to godziny zajęć świetlicowych, 86 godziny biblioteczne, 84 godziny
nauczania indywidualnego oraz 179 zajęć pozalekcyjnych.
Działalność pozalekcyjna była integralnym elementem procesu dydaktycznowychowawczego i opiekuńczego szkoły. Służyła ona zagospodarowaniu wolnego czasu
uczniów. Różne formy działalności pozalekcyjnej w szkołach podstawowych, w tym koła
przedmiotowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, harcerstwo były podstawą osiągnięć uczniów
szkół w konkursach przedmiotowych, imprezach i zawodach na szczeblu gminnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. Na podkreślenie zasługuje fakt zapewnienia uczniom chorym
oraz z uszkodzonymi narządami ruchu możliwości realizacji obowiązku szkolnego
w ogólnodostępnych szkołach (klasa życia) oraz w formie nauczania indywidualnego we
wszystkich przypadkach zakwalifikowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
W roku szkolnym 2003/2004 uwzględniając uwarunkowania finansowe, podział na
grupy mógł być dokonany na zajęciach z informatyki, języków obcych oraz wychowania
fizycznego.
Ze względu na trudne warunki kadrowe podział na grupy na zajęciach z języków obcych był
stosowany w niektórych szkołach.
Analiza stanu organizacji i funkcjonowania gimnazjów
W roku 2003/2004 uczyło się 763 uczniów w 29 oddziałach. Średnia uczniów na
jeden oddział wynosiła – 26,31.
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-

Liczba godzin pedagogicznych realizowanych wynosiła 1.173 w tym zajęć
świetlicowych – 38, zajęć bibliotecznych – 60, nauczania indywidualnego – 55
godzin. W roku szkolnym 2003/2004 gimnazja ukończył trzeci rocznik.

Awans zawodowy nauczycieli
Nowelizacja ustawy Karty Nauczyciela wprowadziła w roku 2000 istotne zmiany
w zakresie zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli. Nałożyła na organy prowadzące
dodatkowe zadanie związane z awansem zawodowym nauczycieli zwiększając tym samym
uprawnienia i jednocześnie odpowiedzialność. Z ogólnej liczby 175 nauczycieli w roku
szkolnym 2003/2004 zatrudniano:
- 9 nauczycieli dyplomowanych
-

16 nauczycieli kontraktowych

-

7 nauczycieli stażystów

- 143 nauczycieli mianowanych
We wszystkich szkołach gminnych występują braki nauczycieli z kwalifikacjami do
nauczania języków obcych.
Tabela nr 6
Liczba dzieci i etatów nauczycielskich oraz obsługi w poszczególnych placówkach
oświatowych na terenia miasta i gminy Drezdenko
Lp.
Placówka
Liczba dzieci etaty
etaty obsługi ilość godzin
z EN-8
nauczycieli
ponadwymiar
owych
1.
Gimnazjum nr 1 481
32,85
11
218
Drezdenko
2.
Gimnazjum nr 2 282
14,5
2,58
126
Drezdenko
3.
Szkoła Podst. nr 1 695
42,34
13,75
200
Drezdenko
4.
Szkoła Podst. nr 3 298
20,5
8,58
24
Drezdenko
5.
Szkoła Podstawowa 103
8,85
3,2
21,5
Niegosław
6.
Szkoła Podstawowa 141
10,56
3,21
14
Trzebicz
7.
Szkoła Podstawowa 103
9,56
2,5
19
Goszczanowo
8.
Szkołą Podstawowa 18
3,22
0,79
Stare Bielice
9.
Szkoła Podstawowa 22
3,22
0,5
Drawiny
10.
Szkoła Podstawowa 37
3
0,79
5
Gościm
11.
Szkoła Podstawowa 30
3,22
0,79
8
Grotów
12.
Szkoła Podstawowa
19
3,22
0,79
Rąpin
20

13.

Publiczne Przedszk. 164
Drezdenko

12

9,5

6

Organizacja dowozu uczniów
Dowozem do szkół w roku szkolnym 2003/2004 objętych było ogółem 612 dzieci w
tym: 377 dzieci szkół podstawowych i 235 uczniów gimnazjów. Dowożone były dzieci z 29
wsi na terenie gminy Drezdenko do 10 szkół, w tym 6 szkół podstawowych i 4 gimnazjów (w
tym 2 na terenie gminy).

Tabela nr 7
Organizacja dowozów na terenie gminy Drezdenko
Lp.

Nazwa szkoły

1.

SP nr 3 w Drezdenku

2.
3.

SP Grotów
SP Niegosław

4.

SP Drawiny

5.
6.

SP Trzebicz
SP Goszczanowo

7.

Gimnazjum w Lipkach

8.

Gimnazjum nr 1 w Drezdenku

9.

Gimnazjum nr 2 w Drezdenku

10. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w
Starym Kurowie

Wsie, z których dowożeni będą uczniowie
Stare Bielice, Kosin, Lubiatów, Grotów,
Rąpin, Zagórze, Lubiewo, Jeleń, Sowia Góra,
Gościm, Zielątkowo, Przyborowo, Drawiny.
Lubiatów, Sowia Góra, Jeleń, Grotów.
Karwin, Marzenin, Drezdenko.
Hutniki – Przeborowo, Lipowo, Przeborowo.

Liczba
dowożonych
uczniów
143
18
64
4

Osów, Bagniewo, Trzebicz Młyn, Trzebicz
Nowy.
Goszczanówek, Goszczanowiec.
Goszczanówek,
Goszczanowiec,
Goszczanowo.
Karwin, Marzenin, Niegosław, Lipno,
Gościm.
Przeborowo, Drawiny, Stare Bielice, Kosin,
Lubiatów, Grotów, Rąpin, Zagórze, Lubiewo,
Jeleń, Sowia Góra, Gościm, Bagniewo,
Trzebicz Młyn, Trzebicz, Trzebicz Nowy,
Osów.
Modropole, Górzyska.

93
51
32
62
141

4

Trasy dowozu i ilość kursów zostały ustalone po przygotowaniu przez dyrektorów
tygodniowych rozkładów zajęć.
Uczniowie dowożeni byli dwoma autobusami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz
wyłonionym w drodze przetargu przewoźnikiem, którym jest PKS. W tym roku szkolnym
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dowóz rozszerzył

się o

uczniów

niepełnosprawnych

przewożonych

do

Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 1a oraz do
Specjalnego Dziennego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Terapeutyczno-Szkolnego dla
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. ul. Drzymały 13.

2.5.OCHRONA ZDROWIA

Opiekę zdrowotną dla mieszkańców miasta i gminy Drezdenko zapewnia Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w ramach którego funkcjonują:
-

SZPITAL
oddział wewnętrzny
Liczba łóżek:

45

Dzieli się na trzy części:
-

oddział wewnętrzny męski

-

oddział wewnętrzny żeński

-

sala intensywnej opieki.

Jest największym oddziałem drezdeneckiej jednostki.
oddział chirurgiczny
Liczba łóżek:

25

Jednostkami bezpośrednio podlegającymi są:
-

Blok Operacyjny

-

Centralna Sterylizatornia

oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej
Liczba łóżek:

5

Odpowiednie wyposażenie sprzętowe pozwala ratować życie pacjentów nawet
w najcięższych przypadkach.
oddział ginekologiczno - położniczy
Liczba łóżek:

25

Oddział ze względu na swoją specyfikę podzielony jest na dwie części:
-

położniczą
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-

ginekologiczną.

oddział dziecięcy
Liczba łóżek:

16

oddział noworodków i wcześniaków
Liczba łóżek:

12

zakład opiekuńczo – leczniczy
Liczba łóżek:

20

Podstawowym celem jego działalności jest kontynuacja leczenia i rehabilitacja
pacjentów opuszczających inne oddziały szpitalne drezdeneckiej jednostki.

-

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Przy SP ZOZ w Drezdenku funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne:

-

·

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza,

·

Poradnia Chirurgiczna,

·

Poradnia Neurologiczna,

·

Poradnia Okulistyczna,

·

Poradnia Pulmonologiczno/Przeciwgruźlicza,

·

Poradnia Zdrowia Psychicznego,

·

Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu.

POMOC DORAŹNA
Dział Pomocy Doraźnej przy SP ZOZ w Drezdenku obsługuje powiat StrzeleckoDrezdenecki, którego powierzchnia wynosi 1.248 km kw., a także ze względu na
położenie geograficzne - nagłe przypadki zagrożenia życia na terenie województw
ościennych (wielkopolskie, zachodniopomorskie).
Jednostka składa się z dwóch pododdziałów w Drezdenku i w Strzelcach Kraj.
Posiadamy dwa wysokiej klasy ambulanse.

-

LABORATORIUM
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Ponadto na terenie miasta i gminy Drezdenko funkcjonują: „Medic” Niepubliczny
Zakład Pielęgniarek Medycyny Szkolnej, „Medyk” S.C. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Przychodnia Lekarza Rodzinnego NZOZ, „GOMED” S.C. Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej.

2.6. MIESZKALNICTWO
Na terenie miasta i gminy Drezdenko znajdują się mieszkania komunalne,
spółdzielcze, prywatne. Jak kształtowała się liczba tych pierwszych w latach

2000 –

2003przedstawia poniższe zestawienie. Podane informacje dotyczą stanu na dzień 31.12.
każdego wymienionego roku (Źródło: Sprawozdawczość UMiG Drezdenko).
Rok 2000
1.Liczba budynków

-215 szt

2.Liczba mieszkań

-813 szt

3.Liczba lokali socjalnych

1 szt

4.Liczba mieszkań wyposażonych w
instalację centralnego ogrzewania

-175 szt.

Rok 2001

1.Liczba budynków

-207 szt

2.Liczba mieszkań

-773 szt.

3.Liczba lokali socjalnych

-

4 szt.

4 Liczba mieszkań wyposażonych w
instalację centralnego ogrzewania

-154 szt.

Rok 2002
1.Liczba budynków

-199 szt.
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2.Liczba mieszkań

-770 szt.

3.Liczba lokali socjalnych

-

9 szt

4.Liczba mieszkań wyposażonych w
instalację centralnego ogrzewania

-152 szt.

Rok 2003
1.Liczba budynków

-182 szt.

2.Liczba mieszkań

-726 szt.

3.Liczba mieszkań socjalnych

- 11 szt.

4.Liczba mieszkań wyposażonych w
instalację centralnego ogrzewania

- 138 szt.

2.7. POMOC SPOŁECZNA
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku zadania pomocy społecznej w postaci
udzielania zasiłków stałych, okresowych macierzyńskich, okresowych gwarantowanych,
okresowych, zasiłków celowych, dożywiania dzieci w szkole. Ponadto udziela się pomocy
w naturze oraz w zakresie poradnictwa socjalnego. Tutejszy OPS prowadzi magazyn
z odzieżą używaną, która pochodzi ze zbiórek własnych. Odzież ta jest wydawana osobom
najbardziej potrzebującym.
Powyższe zadania realizuje obsada kadrowa w ilości 19 osób, łącznie z pracownikami
Środowiskowego Domu Samopomocy i obsługi. W terenie pracuje siedmiu pracowników
socjalnych, z czego jedna osoba dodatkowo sprawuje nadzór nad pracą opiekunek domowych
świadczących opiekę nad chorym w domu.
W roku 2003 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne gminy oraz zadania
zlecone objął pomocą 1527 rodzin.
W 2003r udzielono pomocy:
-

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego oraz w Środowiskowym Domu
Samopomocy objęły w 2003r 5 osób w miejscu zamieszkania oraz 20 osób w ŚDS

-

zasiłki rodzinne - 76 osób

-

zasiłki pielęgnacyjne - 79 osób
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-

inne świadczenia społeczne (-zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci
niepełnosprawne dla 50 osób, - zasiłki stałe wyrównawcze dla 91 osób, - zasiłki
gwarantowane dla 37 osób, -zasiłki okresowe dla 476 rodzin, -bilety kredytowane dla
11 osób, -renty socjalne dla 242 osób, -ochrona macierzyństwa dla 135 osób, -zasiłki
celowe dla 619 osób)

Osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to 289 osób.
Kolejną formą pomocy są dodatki mieszkaniowe. Poniższe zestawienie przedstawia ja
kształtowało się ich udzielanie w latach: 2000 – 2003 (stan na dzień 31.12. każdego
z wymienionych lat).
Rok 2000
1.Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych

-

6.204

-

4.025

- mieszkania spółdzielcze

-

1.280

- mieszkania zakładowe i własnościowe

-

899

w tym : - mieszkania komunalne

2.Kwota dodatków mieszkaniowych wypłacona w tys.zł - 755.341
w tym otrzymana dotacja

- 295.002

Rok 2001
1.Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych

-

6.567

-

4.162

- mieszkanie spółdzielcze

-

1.343

- mieszkania zakładowe i własnościowe

-

1.062

2.Kwota dodatków mieszkaniowych wypłacona w tys..zł -

864.894

w tym : - mieszkania komunalne

w tym otrzymana dotacja

-

301.434

-

5.916

-

3.593

-mieszkania spółdzielcze

-

1.306

-mieszkania zakładowe i własnościowe

-

1.017

Rok 2002
1.Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych
w tym : -mieszkania komunalne

2.Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w tys.zł - 713.436
w tym otrzymana dotacja

- 147.958
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Rok 2003
1.Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych

-

5.913

-

3.872

-mieszkania spółdzielcze

-

1.343

-mieszkania zakładowe i własnościowe

-

698

2.Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w tys. zł -

702.618

w tym : -mieszkania komunalne

w tym otrzymana dotacja

-

126.021

2.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym
Komisariatowi Policji w Drezdenku w 2003r dokonano na podstawie analizy przestępczości
zarejestrowanej i porównaniu jej z analogicznym okresem roku ubiegłego oraz realizacji
przyjętej w roku 2003 strategii pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Kraj.
Podstawowym celem działania Policji na podległym terenie w 2003 roku była poprawa
bezpieczeństwa polegającego na ograniczeniu przestępstw kryminalnych oraz ograniczeniu
zdarzeń wpływających na indywidualne poczucie bezpieczeństwa obywateli. Do oceny
stopnia realizacji przyjętego celu wykorzystano opinie formułowane przez gminne władze
samorządowe, przedstawicieli mieszkańców, opnie indywidualne oraz dane statystyczne
dotyczące przestępczości w gminie.
Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski charakteryzujące
miniony okres:
1. odnotowano spadek dynamiki wszczętych postępowań ogółem, natomiast wzrost
ujawnionych czynów karalnych ogółem,
2. odnotowano spadek dynamiki wszczętych postępowań o charakterze kryminalnym,
także spadek czynów karalnych w tej kategorii,
3. odnotowano wzrost dynamiki wszczętych postępowań o charakterze gospodarczym
i wzrost czynów karalnych o te przestępstwa,
4. osiągnięto wyższy wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
gospodarczych, a nieznaczny spadek wskaźników ściganiu sprawców przestępstw
o charakterze kryminalnym,
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5. utrzymano na dobrym poziomie tzw. wskaźnik zaległości spraw ostatecznie
załatwionych,
6. zarejestrowano wzrost wypadków drogowych,
7. odnotowano spadek przestępstw tzw. ciężkich (rozboje, kradzieże, wymuszenia
rozbójnicze).
W ujęciu szczegółowym poziom zagrożenia w okresie 2003 roku kształtował się następująco:
1. ogółem

wszczęto

443

postępowań

przygotowawczych,

wskaźnik

dynamiki

wszczętych postępowań ukształtował się na poziomie 95,1%, w których ujawniono
697 czynów karalnych, wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł
111,7%,
2. postępowań o przestępstwa o charakterze kryminalnym wszczęto 279, wskaźnik
dynamiki spraw wszczętych wyniósł 86,9%, w prowadzonych postępowaniach
ujawniono 400 czynów karalnych, wskaźnik dynamiki ukształtował się na poziomie
89,9%,
3. spraw o przestępstwa gospodarcze wszczęto 41, dynamika 128,1%, ujawniając 197
czynów karalnych, dynamika ujawnionych czynów wyniosła 317,7%,
4. ogółem zakończono 468 spraw karnych, w siedemnastu przypadkach dokonano
zabezpieczenia mienia od sprawców,
5. jako sprawców przestępstw ujawniono 402 osoby podejrzane, w 2002 roku 356 osób,
nieletnich sprawców czynów karalnych zarejestrowano 34, w 2002 roku 27 osób,
6. wobec365 podejrzanych wystąpiono z wnioskiem o skierowanie aktu oskarżenia,
w 2002 roku wobec 329osób.
7. wobec 15 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie, w 2002 r również
wobec,
8. wskaźnik zaległości spraw ostatecznie załatwionych wyniósł 0,64 (to jest drugi
w województwie lubuskim).
W ujęciu tabelarycznym ilość wszczętych postępowań, stwierdzonych przestępstw oraz
dynamika w tych kategoriach w latach 2002 – 2003 przedstawia się następująco:
Tabela nr 8
Rok

Postępowania
wszczęte

Dynamika
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Przestępstwa
stwierdzone

Dynamika

2002
2003

466
443

108,1
95,1

624
697

126,6
111,7

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem za lata 2002 – 2003 w porównaniu
do danych powiatowych i województwa lubuskiego obrazuje poniższa tabela
Tabela nr 9
Jednostka
KP Drezdenko
KPP Strzelce Kraj.
woj. lubuskie

Rok 2003
81,7%
73,9%
66,9%

Rok 2002
81,0%
77%
68,0%

W analizowanym okresie policjanci pionu prewencji ujawnili ogółem 2372 wykroczeń,
w roku 2002 – 2446 wykroczeń, a w roku 2001 – 2337 wykroczeń.
Wobec 424 sprawców wykroczeń zastosowano postępowanie mandatowe. Na 206 sprawców
wykroczeń skierowano do Sądu wnioski o ukaranie, a nie kierowano 110 wniosków.
Policjanci prewencji przeprowadzili 530 interwencji, wylegitymowali 221 osób oraz
przeprowadzili 1468 wywiadów, czynności zleconych i doprowadzili 124 osoby.
Postępowanie w sprawach o wykroczenia.
Policjanci Referatu Prewencji tut. Komisariatu przeprowadzili ogółem 316 spraw o ukaranie.
Do Sądu skierowano 206 spraw, a w 110-ciu sprawach odstąpiono od kierowania wniosku do
Sądu np. z powodu niewykrycia lub braku wniosku o ściganie.
Tabela nr 10
Szczegółowe zestawienie postępowań o wykroczenia za lata 2002 – 2003
WYKROCZENIE

2003

2002

PRZECIWKO
PORZĄDKOWI
ISPOKOJOWI
PUBLICZNEMU
BEZPIECZEŃSTWU OSÓB I MIENIA
BEZPIECZEŃSTWU I PORZĄDKOWI RUCHU NA
DROGACH
PRZECIWKO MIENIU
OBYCZAJOWOŚCI PUBLICZNEJ
PRZEPISOM
USTAWY
O
WYCHOWANIU
W
TRZEŹWOŚCI
PRZEPISOM USTAWY O BRONI I AMUNICJI
INNE
RAZEM WNIOSKI SKIEROWANE DO SĄDU

27

19

1
57

0
49

106
6
3

76
0
15

4
4
206

0
6
184

Znaczny wzrost przestępczości nastąpił w kategorii wykroczeń przeciwko mieniu. W roku
2001 odnotowano bowiem 69 spraw, natomiast w roku 2003 odnotowano 106 spraw.
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Zjawisko to jest wynikiem ujawnianych kradzieży w sklepach samoobsługowych na terenie
Drezdenka.
Postępowania mandatowe.
Funkcjonariusze tut. KP nałożyli ogółem w 2003 roku 424 mandaty karne na sumę 30.940 zł,
natomiast w roku 2002 – 545 mandaty na kwotę 46.709 zł.
Tabela nr 11
Zestawienie postępowania mandatowego w latach 2002 – 2003
POSTĘPOWANIE MANDATOWE

2003

2002

PRZECIWKO PORZĄDKOWI I SPOKOJOWI
PUBLICZNEMU
PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU I PORZĄDKOWI
RUCHU NA DROGACH
PRZECIWKO URZĄDZENIOM UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
PRZECIWKO OBOWIĄZKOWI MELDUNKOWEMU
PRZECIWKO INTERESOM KONSUMENTA
PRZECIWKO PRZEPISOM PRZYRODY, SZKODNICTWIE,
RYBACTWIE
PRZECIWKO PRZEPISOM USTAWY O WYCHOWANIU W
TRZEŹWOŚCI
INNE

32

53

170

253

52

202

4
4
16

4
4
3

88

0

52

4

Ruch drogowy
W 2003 roku na terenie gminy odnotowano 16 wypadków drogowych. W porównaniu do 9
wypadków w 2002r nastąpił wzrost dynamiki do poziomu 177,8%. W wyniku wypadków w
2003r ranne były 24 osoby, 1 osoba zabita. W 2002 roku rannych było 14 osób i 1 osoba
zabita.
Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych na terenie KP Drezdenko należało
niedostosowanie prędkości oraz nieprawidłowe wyprzedzanie i wymijanie.
Kolizje drogowe
Na terenie gminy Drezdenko w 2003r stwierdzono 110 zdarzeń drogowych o charakterze
kolizji drogowej. W 2002 roku odnotowano 101 zdarzeń , a dynamika wyniosła 108,9%. Do
najczęstszych przyczyn kolizji drogowych należały wymuszenia pierwszeństwa przejazdu,
nieprawidłowe manewry wyprzedzania, wymijania, omijania, niedostosowanie prędkości do
panujących warunków na drodze, manewry skrętu w lewo i cofanie, zderzenia ze zwierzyną
leśną.
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SFERA GOSPODARCZA
2.9. PODMIOTY GOSPODARCZE
Na terenie miasta i gminy Drezdenko działają firmy lokalnych przedsiębiorców jak również
firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Do największych firm z udziałem kapitału
zagranicznego należą przede wszystkim: „Victaulic Polska Sp. z o.o. ” oraz „Kappa Expac
Drezdenko Fabryka Tektury i Opakowań”, „Sugar – Fruits” Sp.z o.o., „Sugar – Plants” Sp.
z.o.
Ogromną większość stanowią jednak małe firmy, w większości podmioty prywatne. Jak
kształtowała się liczba podmiotów w poszczególnych branżach przedstawia poniższe
zestawienie.
Rok 2000, stan na 31.12.2000r, Źródło: Na podstawie danych UMiG Drezdenko
1.Łączna liczba przedsiębiorców

719

w tym :
- budownictwo

42

- gastronomia

28

- handel
- auto-handel
- produkcyjno-usługowe

298
70
147

- transport

37

- usługi niematerialne

97

2. Liczba zlikwidowanych wpisów 19
3.Liczba dokonanych zmian we wpisach 19

Rok 2001, stan na 31.12.2001r, Źródło: Na podstawie danych UMiG Drezdenko
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1.Łączna liczba przedsiębiorców

981

w tym :
- budownictwo

49

- gastronomia

36

- handel

367

- auto-handel

95

- produkcyjno-usługowe

190

- transport

68

- usługi niematerialne

176

2.Liczba zlikwidowanych wpisów

63

3.Liczba dokonanych zmian we wpisach

82

Rok 2002, stan na dzień 31.12.2002r, Źródło: Na podstawie danych UMiG Drezdenko
1.Łączna liczba przedsiębiorców

1124

w tym :
- budownictwo

54

- gastronomia

39

- handel

411

- auto-handel

111

- produkcyjno-usługowe

212

- transport

89

- usługi niematerialne

208

2.Liczba zlikwidowanych wpisów

168

3.Liczba dokonanych zmian we wpisach

173

Rok 2003, stan na dzień 31.12.2003r, Źródło: Na podstawie danych UMiG Drezdenko
1.Łączna liczba przedsiębiorców

1257

w tym :
- budownictwo

60

- gastronomia

43

- handel

461
32

- auto-handel

121

- produkcyjno-usługowe

232

- transport

94

- usługi niematerialne

246

2.Liczba zlikwidowanych wpisów

305

3.Liczba dokonanych zmian we wpisach

173

2.10. ROLNICTWO
Ogółem powierzchnia gminy wynosi 39.990 ha. Użytki rolne stanowią 24,5%
powierzchni (w tym grunty orne to 4.271 ha czyli 43,58%). Stosunkowo dużo, bo 66,8 %
powierzchni gminy stanowią lasy. Jakość gleb na terenie gminy nie jest zbyt zróżnicowana.
Ponad 52% powierzchni stanowią gleby V i VI klasy. Klasa IV a-b to 43,55% powierzchni.
Grunty w klasie III stanowią zaledwie 4,2 % powierzchni gminy i są najwyższą klasą gleb,
które znajdują się na jej terenie.
Na terenie gminy znajduje się 1420 gospodarstw rolnych, których powierzchnia wynosi
powyżej 1 hektara. Tabela poniżej przedstawia liczbę gospodarstw rolnych w zależności od
wielkości gospodarstwa.
Tabela nr 12
Liczba gospodarstw rolnych wg wielkości gospodarstwa. Stan na dzień 31.12.2003r
Lp. Grupa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A
B
C
D
E
H
K1

Wielkość
gospodarstwa

Ogólna liczba
gospodarstw

Powierzchnia w ha
fizycznych

1,01 ha - 2,0 ha
2,01 ha – 5,0 ha
5,01 ha – 7,0 ha
7,01 ha – 10,0 ha
10,01 ha – 15,0 ha
Powyżej 15, ha

599
359
83
100
77
84
118

630,3450
1156,3485
487,4368
836,3376
951,0187
2611,5992
47,6838

1420

6720,7696

Dzierżawy, grunty własne,
umowy prywatne, których
pow. Ogółem wynosi ponad
1 ha co stanowi
gospodarstwo rolne

Razem:

Źródło: Referat Finansowo – Budżetowy UMiG w Drezdenku
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Jak wynika z tabeli na terenie gminy Drezdenko najwięcej jest gospodarstw rolnych
o powierzchni do 2 hektarów. Stosunkowo dużo jest również gospodarstw o powierzchni
powyżej 2 do 5 hektarów i te zajmują obszarowo największą powierzchnię, tj. ponad 1156
hektarów. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosi ok. 5 ha.
Na terenie gminy jest 13 podmiotów o charakterze osób prawnych. Ogółem powierzchnia
gruntów rolnych, na których prowadzą działalność to ponad 3240 hektarów. Średnia
powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 250 ha.

2.11. INWESTYCJE
W chwili obecnej na terenie miasta i gminy Drezdenko realizuje się wiele inwestycji
związanych z poprawą nawierzchni dróg, budową kanalizacji sanitarnej, burzowej, budową
sieci wodociągowej.
W związku z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego realizuje się inwestycje
o charakterze proekologicznym.
Jedną z większych inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko – Północ.
Pierwszy etap tej inwestycji realizowany będzie w latach 2004 – 2006. Kolejnym zadaniem
realizowanym w bieżącym roku jest budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko – Osów wraz
z przyłączami oraz wodociągu przesyłowego Drezdenko – Trzebicz.
W roku bieżącym opracowywana jest również dokumentacja na budowę sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w Drezdenku przy ulicach Krótkiej, Portowej, Długiej. Realizowano
również pierwszy etap budowy kanalizacji burzowej w Drezdenku przy ulicy Łąkowej
i Szkolnej.
W 2003 i 2004 roku zmodernizowano wiele dróg wiejskich i miejskich. W niektórych
miejscowościach ułożono nawierzchnię asfaltową. Dalsza budowa dróg planowana jest
jeszcze w tym roku, m.in. w miejscowościach: Marzenin, Lubiewo, Zielątkowo,
Goszczanówek.
Od 2001 roku realizowana jest budowa zespołu sportowo – rehabilitacyjnego. Obiekt zostanie
oddany do użytku w 2004 roku. Otwarcie hali sportowej umożliwi przeprowadzanie
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rozgrywek i imprez sportowych na różnym szczeblu. Nowoczesne zaplecze sportowo –
rehabilitacyjne pozwoli na korzystanie z obiektu również osobom niepełnosprawnym.

2.12. FINANSE GMINY
FINANSE GMINY 2002 rok
Tabela nr 13
Dochody budżetu gminy Drezdenko w zł

Ogółem

Dochody
własne

21.327.759 9.107.850

Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
986.391

Środki na
dofinansowanie
Pozostałe Subwencje własnych zadań
dotacje
ogólne
ze źródeł
pozabudżetowych
2.862.950 8.100.353
270.215

Tabela 14
Wydatki budżetu gminy Drezdenko w zł

Składki na
Ogółem
Dotacje Świadcz Wynagrodz ubezpiecze Zakup
Wydatki
enia na
enia
nia
materiałó inwestyc
rzecz
społeczne i w i usług
yjne
osób
Fundusz
fizyczny
Pracy
ch
21.753.889 1.171.500 183.322 8.174.086 1.741.749 2.719.565 3.155.025
Tabela 15
Dochody i wydatki budżetu gminy Drezdenko w zł

DOCHODY
Ogółem
w tym dochody
własne
21.327.759
9.107.850

Ogółem
21.753.889

WYDATKI
Materiały i
usługi
2.902.887

FINANSE GMINY 2003 rok
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Wydatki
majątkowe
3.155.025

Tabela 16
Dochody budżetu gminy Drezdenko w zł

Dochody
własne

Dotacje
Ogółem
celowe
Pozostałe
z budżetu
dotacje
państwa
22.292.27 9.945.385 350.506 2.761.632
2

Środki na
dofinansowanie
Subwencje własnych zadań
ogólne
ze źródeł
pozabudżetowych
8.052.241
1.182.508

Tabela 17
Wydatki budżetu gminy Drezdenko w zł

Składki na
Ogółem
Dotacje Świadcze Wynagro ubezpiecze Zakup
Wydatki
nia na
dzenia
nia
materiałó inwestyc
rzecz
społeczne i w i usług
yjne
osób
Fundusz
fizycznyc
Pracy
h
22.903.711 1.065.400 173.571 8.512.768 1.823.512 2.395.023 4.229.263
Tabela 18
Dochody i wydatki budżetu gminy Drezdenko w zł

DOCHODY
Ogółem
w tym dochody
własne
22.292.272
9.945.385

Ogółem
22.903.711

WYDATKI
Materiały i
usługi
2.568.594

Wydatki
majątkowe
4.229.263

2.13. INFRASTRUKTURA LOKALNA
Miasto i Gmina Drezdenko posiada rozbudowaną infrastrukturę techniczną i społeczną.
Znajdują się tu między innymi szpital SP ZOZ, filia Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zamiejscowy Wydział Politechniki Koszalińskiej.
Na terenie miasta zlokalizowane są również:
-

siedziby trzech banków: PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Spółdzielczy

-

przedstawicielstwa firm ubezpieczeniowych
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-

kancelaria notarialna, Biuro Terenowe ZUS, rzeczoznawca majątkowy

-

Urząd Skarbowy

-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2.14. WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Miasto i gmina Drezdenko ma rozwiniętą sieć wodociągową. Długość rurociągów bez
przyłączy wynosi ok. 50 km. Woda dostarczana jest do około 13.000 mieszkańców. Stan sieci
wodociągowej można oceniać jako dobry.
Na terenie gminy skanalizowane jest jedynie Miasto Drezdenko i to w około 85 %. Długość
sieci kanalizacyjnej wynosi 17,3 km. Jest to w większości kanalizacja ogólnospławna.
Od 1997r została oddana do użytku nowa ogólnomiejska mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków. Spełnia ona obecnie obowiązujące wysokie wymagania co do stopnia
redukcji zanieczyszczeń i posiada rozwiązany problem gospodarki osadowej.
2.15. ŁĄCZNOŚĆ
Na terenie miasta i gminy Drezdenko istnieje dość dobry stan techniczny
infrastruktury telekomunikacyjnej. Jakość świadczonych usług znacznie się poprawiła.
Sytuacja ta w znacznym stopniu spowodowana była tempem rozwoju telefonii stacjonarnej,
a także konkurencją ze strony operatorów telefonii komórkowej, która odnotowała
w ostatnich latach bardzo duży wzrost liczby abonentów.
Obserwuje się również dynamiczny wzrost liczby użytkowników internetu.

2.16. SIEĆ GAZOWA
Długość sieci gazyfikacyjnej na koniec kwietnia 2004r wynosiła 47,46 km. Na terenie
miasta i gminy było 3262 odbiorców gazu.
W nadchodzących latach Zakład Gazowniczy przewiduje modernizację i rozbudowę sieci
proporcjonalnie do przyrostu liczby odbiorców. W planach rozbudowy sieci gazowej znajduje
się m.in. budowa sieci w miejscowościach: Lipno - Niegosław - Tuczępy (8,5km), Klesno –
Radowo (3,2 km), Drezdenko – Osów – Trzebicz (10,5 km).
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2.17. KOMUNIKACJA
Ważniejsze połączenia drogowe:
-

droga wojewódzka nr 160

-

droga wojewódzka nr 158

-

droga wojewódzka nr 181

Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego znajdują się wojewódzkie drogi gruntowe nr
161 i 164.
Ważniejsze połączenia kolejowe:
-

Krzyż

-

Kostrzyn

-

Warszawa

-

Poznań

-

Berlin

Najbliższe lotniska:
-

Poznań (110km)

-

Zielona Góra (143 km)

-

Berlin (200 km)

-

Warszawa ( 430 km)

Najbliższe przejścia graniczne:
-

Kostrzyn,

-

Świecko,

-

Słubice

SFERA EKOLOGICZNA
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2.18. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO WÓD
W 2002 roku w porównaniu do badań z 2001 rokiem ocena jakości wód Noteci nie
uległa zmianie. Poniżej Drezdenka aż do ujścia w Santoku czystość Noteci nie odpowiadała
normom. Podstawową przyczyną zanieczyszczenia rzeki na badanym odcinku jest brak
kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich położonych wzdłuż rzeki Noteć.
Z końcem 2002 roku ukończono modernizację oczyszczalni ścieków w Drezdenku.
Pozytywnych zmian stanu czystości rzeki należy oczekiwać w niedalekiej przyszłości wraz
z postępem w rozwoju infrastruktury wiejskiej.
Badania wody przeprowadzone w kąpieliskach wykazały, że woda nadaje się do kąpieli:
Gościm:
-

kąpielisko Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego nad jeziorem „Sołeckie”

-

kąpielisko Ośrodka „Akme” nad jeziorem „Sołeckie”

Lubiewo, Zagórze:
-

kąpielisko niezorganizowane i gminne nad jeziorem „Łubowo”

2.19. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY
Na terenie gminy Drezdenko w miejscowościach Gościm, Lubiatów, Lubiewo
wykonano w okresie od sierpnia 2000 roku do lipca 2001 roku przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. Badania jakości
powietrza. Zakresem badań objęto podstawowe zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
tj. dwutlenek siarki i dwutlenek azotu.
Stan powietrza na terenie gminy pod względem badanych substancji) był zadowalający,
a zarejestrowane wartości stężeń należą do jednych z najniższych w województwie.
2.20. ODPADY
Temat odpadów jak i same odpady oraz związane z nimi zagrożenia z roku na rok stają
się w ostatnim czasie coraz bardziej uciążliwym problemem w dziedzinie ochrony
środowiska. Wciąż rosnąca masa nagromadzonych odpadów zarówno przemysłowych jak
i komunalnych i ich nielegalne i niewłaściwe składowanie powodują poważny wzrost
zagrożenia dla ludzi i środowiska.
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Składowisko odpadów komunalnych w Klesnie należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Drezdenku. Na składowisko trafiają odpady
komunalne z terenu całej gminy Drezdenko. Odbiorem odpadów komunalnych od
mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw oraz ich transportem na ww składowisko zajmuje
się PGKiM w Drezdenku, które posiada na prowadzenie tego rodzaju działalności stosowne
zezwolenia.
Składowisko w Kleśnie jest składowiskiem podpoziomowo - nadpoziomowym podzielonym
na poszczególne kwatery o łącznej powierzchni 2,61 ha. Określono typ składowiska jako –
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jest ono ogrodzone, oznakowane,
wyposażone w sprzęt techniczny. Na terenie składowiska zlokalizowane są następujące
obiekty: budynek socjalno-techniczny, wiata magazynowa oraz dwa zbiorniki bezodpływowe
na odcieki i ścieki bytowo-gospodarcze. Naturalne i sztuczne zabezpieczenia chronią przed
przedostaniem się lub wpływem odcieków do wód podziemnych. Do kontroli jakości tych
wód służą piezometry i studnie u okolicznych mieszkańców. Zgodnie z wymogami ustawy
prowadzony jest monitoring składowiska. Na dzień dzisiejszy jest to obiekt który po
uzupełnieniu paru braków może sprostać obecnie obowiązującym standardom w tym zakresie.

III.

POWIĄZANIE
PROJEKTU
Z
CELAMI
STRATEGICZNYMI DOKUMENTÓW ROZWOJU
PRZESTRZENNO
–
SPOŁECZNO
–
GOSPODARCZEGO
MIASTA
I
GMINY
DREZDENKO
Działania

zaplanowane

w

ramach

poszczególnych

zasadniczych

obszarów

problemowych rozwoju Miasta i Gminy wynikają z przyjętych celów strategicznych,
określonych odrębnie dla każdego z obszarów problemowych. Z kolei zdefiniowane cele
strategiczne wyznaczają charakter programów operacyjnych, których realizacja ( tj. realizacja
przewidzianych w ich ramach zadań) prowadzić będzie do osiągnięcia wyznaczonego celu.
W ramach strategii rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko zdefiniowano łącznie pięć celów
o charakterze strategicznym, których jednocześnie rozwinięciem są cele szczegółowe. Poniżej
przedstawiono cele strategiczne wraz z niektórymi celami szczegółowymi, które są zbieżne
z priorytetami ZPORR.
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1. Miasto i gmina ośrodkiem wzrostu gospodarczego

• rozwój przemysłu przetwórstwa rolnego i runa leśnego
• aktywizowanie gospodarczej przedsiębiorczości mieszkańców (małe i średnie
przedsiębiorstwa produkcyjne)
• tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój turystyki i agroturystyki
• tworzenie warunków dla inwestorów miejscowych i z zewnątrz (ulgi

w podatkach i opłatach lokalnych)
2. Gmina otwarta, przyjazna i gościnna

• rozbudowa i modernizacja dróg
• rozbudowa telekomunikacji i internetu
• rozwój bazy turystycznej - noclegowej, gastronomicznej, sportowo - rekreacyjnej
i turystyki kwalifikowanej
• restaurowanie i udostępnianie zabytków

3. Gmina terenem ekologicznym zdrowym dla mieszkańców i przyjezdnych

• rozwój infrastruktury komunalnej - sieć gazowa, wodociągi, kanalizacja, ulice,
chodniki, oświetlenie, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, przetwórstwo
i utylizacja śmieci i odpadów
• wyznaczenie

i

utrzymanie

szlaków

pieszych,

rowerowych,

konnych,

pielgrzymkowych, biwakowych, wodnych,
4. Miasto i gmina miejscem zapewniającym rozwój społeczny i wygodę mieszkańców

• rozwój zreformowanego szkolnictwa (przedszkola, szkoły, gimnazja, licea)
• utworzenie Centrum Kształcenia Dorosłych i edukacji na poziomie średnim
i wyższym
• rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców i przyjezdnych
5. Gmina bezpieczna

• tworzenie i rozwój sportu młodzieżowego

IV.

POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI
DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE
GMINY.
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Gmina Drezdenko jest w trakcie realizacji bądź też planowania zadań inwestycyjnych
realizowanych ze środków własnych i zewnętrznych, w tym programów przedakcesyjnych
Unii Europejskiej.
Tabela nr 19
Zadania realizowane w oparciu o fundusze własne i przedakcesyjne UE (ISPA, SAPARD,
PHARE)
Zadania
Kolektor sanitarny przesyłowy Drezdenko –
Osów. Kanalizacja m. Osów z przepompowniami
ścieków (SAPARD)

V.

2003
____

2004

2005
____

1.800.000

PLANOWANE INWESTYCJE W ŚWIETLE ZPORR.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPOR) jest jednym z sześciu
programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw
Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006 (NPR/PWW).
ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa
w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki
w ramach ZPORR, będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych.
Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz
przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać
długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej
i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury
gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów
europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji
innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury
technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i
regionów.
Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań
interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich,
koncentracji przemysłów restrukturyzowanych oraz degradacji społeczno – ekonomicznej
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przestrzeni miejskiej, po-przemysłowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz
najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej.
Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom
strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej
ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.
Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych
priorytetów i działań programu. Wyróżniamy trzy priorytety:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów
2. Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich
3. Rozwój lokalny
W ramach priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu
konkurencyjności regionów wyodrębniono następujące działania:
1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
2. Infrastruktura ochrony środowiska
3. Regionalna infrastruktura edukacyjna
4. Kultura i turystyka
5. Społeczeństwo informacyjne
6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach
W priorytet Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej zasobów ludzkich wpisane zostały
następujące zadania:
1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
3. Reorientacja

zawodowa

osób

dotkniętych

procesami

restrukturyzacyjnymi
4. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
5. Promocja przedsiębiorczości
W priorytecie Rozwój lokalny zapisane zostały działania:
1. Rozwój obszarów wiejskich
2. Obszary poprzemysłowe restrukturyzowane
3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (miejskich,
poprzemysłowych, powojskowych)
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4. Makroprzedsiębiorstwa
5. Lokalna infrastruktura edukacyjna
Miasto i Gmina Drezdenko w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2004 –
2006 zamierza podjąć szereg inwestycji wpisujących się w priorytety i działania
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowych
Programów Operacyjnych. Będą one ważnym czynnikiem pobudzenia rozwoju społeczno –
gospodarczego na obszarze gminy oraz tej części województwa lubuskiego.
W kolejnych latach członkostwa w UE Gmina Drezdenko zamierza podjąć działania
w zakresie infrastruktury ochrony środowiska i turystyki, poprawy infrastruktury drogowej,
kultury

i ochrony

dziedzictwa kulturowego, infrastruktury społecznej, wspierania

przedsiębiorczości.
Szczegółowe działania, które w najbliższych latach planuje podjąć miasto i gmina Drezdenko
współfinansowane w ramach regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej przedstawia
poniższa tabela.

Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności regionów
1.2. Infrastruktura ochrony
środowiska
Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności regionów
1.2. Infrastruktura ochrony
środowiska

Budowa kanalizacji
sanitarnej Drezdenko –
północ. ETAP I

Budowa kanalizacji
sanitarnej Drezdenko –
północ. ETAP II
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X

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2005

Zadanie

2004

Działanie

2003

Tabela nr 20
Zadania planowane przez MiG Drezdenko w świetle priorytetów ZPORR

X X

X X X

Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności regionów
1.2. Infrastruktura ochrony
środowiska
Priorytet 3
Rozwój lokalny
3.1. Obszary wiejskie
Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności regionów
1.2. Infrastruktura ochrony
środowiska
Priorytet 3
Rozwój lokalny
3.1. Obszary wiejskie*

Priorytet 3
Rozwój lokalny
3.1. Obszary wiejskie
Priorytet 3
Rozwój lokalny
3.1. Obszary wiejskie*
Priorytet 3
Rozwój lokalny
3.1. Obszary wiejskie
Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności regionów
1.4. Rozwój turystyki i
kultury

Budowa – ujęcie wody i
wodociągu w Drawinach

X X X

Budowa wodociągu w
Kosinie

X X X

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Trzebiczu
Budowa kanalizacji i
wodociągu, ulic,
oświetlenia w Drezdenku
przy ul. Leśnej, 11Listopada
Budowa drogi
Goszczanowo –
Goszczanówek

X X X

X X X

X

Budowa ulicy Cichej w
Drezdenku
Budowa drogi Niegosław –
Czartowo do drogi
wojewódzkiej nr 160

Ochrona dziedzictwa
kulturowego –
rewaloryzacja obiektów
starego miasta**

X X X

X

X X X X

* działanie 3.1. Obszary wiejskie są to inwestycje współfinansowane z EFRR, dotyczące ośrodków lokalnych o
liczbie mieszkańców nie przekraczającej 20 tys.
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** realizacja zadania uwarunkowana jest uregulowaniem stanu prawnego posesji

VI.

WYBRANE WSKAŹNIKI MONITOROWANIA
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I
GMINY DREZDENKO
Monitorowaniu realizacji inwestycji zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego miasta

i gminy Drezdenko służyć będzie szereg wskaźników adekwatnych do podejmowanych
działań w ramach regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Przykładowe
wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania przedstawiono poniżej.
Priorytet 1
Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
WSKAŹNIKI MONITORINGU
WSKAŹŹNIKI PRODUKTU
1. Długość

wykonanej sieci kanalizacyjnej (kolektory sanitarne - mb, przyłącza –

mb/szt., studnie - szt., przewiert przez rzekę Noteć – mb, przepompownie – szt.)
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Przyłączone zakłady pracy i Zespół Szkół,
2. liczba osób korzystających z kanalizacji zrealizowanej w wyniku projektu
3. liczba gospodarstw domowych korzystających z kanalizacji
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA
1. Ilość

ścieków

komunalnych

odprowadzonych

z obowiązującymi standardami
2. Ilość stanowisk pracy
3. Wzrost liczby turystów w okresie letnim

Priorytet 1
Działanie 1.4 Kultura i turystyka
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i

oczyszczonych

zgodnie

WSAŹNIKI MONITORINGU
WSAŹNIKI PRODUKTU
1. Liczba odnowionych obiektów i zespołów zabytkowych oraz historycznych
stanowiących dziedzictwo kulturowe
2. Liczba obiektów zabytkowych i historycznych zabezpieczonych przed zagrożeniami,
w tym poprzez systemy przeciwpożarowe i antywłamaniowe
3. Liczba zinwentaryzowanych dóbr kultury
4. Liczba nowych portali i stron internetowych informujących o kulturze i dziedzictwie
kulturowym
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Wzrost liczby korzystających z obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego
2. Nowe formy korzystania z dóbr dziedzictwa kulturowego
3. Nowe produkty kulturowe i turystyczne
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA
1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast i obszarów, na których zlokalizowane są
obiekty spuścizny kulturowej danego regionu, co przyczyni się do wzrostu poczucia
tożsamości i przynależności regionalnej
2. Nowe i utrzymane miejsca pracy związane z odnowionym dziedzictwem kulturowym
i zmodernizowaną infrastrukturą
3. Wzrost liczby turystów
Priorytet 3
Działanie 3.1 Rozwój obszarów wiejskich
WSKAŹNIKI MONITORINGU
WSKAŹNIKIPRODUKTU
1.Długość wykonanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
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2.Ilość km dróg gminnych/powiatowych zmodernizowanych
3.Liczba projektów zrealizowanych (w podziale na rodzaje projektów)
WSKAŹNIKI REZULTATU
1.Wzrost poziomu zwodociągowania/skanalizowania gminy/powiatu
2.Wzrost ilości gospodarstw domowych objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów
3.Wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA
1.Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy 2 lata po realizacji projektu
2.Spadek stopy bezrobocia
3.Wzrost dochodu gminy na mieszkańca

VII.

SYSTEM WDRAŻANIA
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drezdenko jest

realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Miasto
i Gmina korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE jest zobowiązane
przestrzegać zasady i procedury wspólnotowe, które zostały określone w Rozporządzeniu
z dnia 21 czerwca 1999r nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy
strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy
strukturalnych.
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł
ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot korzystający
z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym.
Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze
źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.
Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drezdenko
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Funkcję Instytucji zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie
pełnił zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego powołany przez Burmistrza MiG Drezdenko.
Zakres zadań Instytucji zarządzającej obejmuje między innymi:
•

ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL,

•

zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania
oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

•

zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami
programowymi wyższego rzędu,

•

zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji
i promocji Planu,

•

przygotowanie rocznych raportów nt wdrażania Planu, zbieranie informacji do
rocznego raportu o nieprawidłowościach,

•

dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu

Dla właściwej oceny Instytucja zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii
niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego
Urząd Miasta i Gminy jako instytucja wdrażająca PRL jest odpowiedzialna za:
•

kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji
podległych –beneficjentów pomocy,

•

kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami,
z zapisami Planu,

•

ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

•

zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych
projektów

VIII.

SPOSOBY MONITOROWANIA , OCENY I
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1) System monitorowania planu
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Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Burmistrz
Miasta i Gminy Drezdenko. Jego główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji
zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia
opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.
2) Sposoby oceny planu
Skuteczność Planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez
Burmistrza Miasta i gminy Drezdenko przy pomocy zawartych w rozdziale 7 wskaźników
monitorowania.
3) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi
Elementem inicjowania i podejmowania współpracy pomiędzy sektorem publiczno –
prywatnym a organizacjami pozarządowymi będzie Plan Informacyjny.
Plan Informacyjny
Zadania planu informacyjnego:
•

zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania
wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych
na terenie Miasta i Gminy Drezdenko

•

zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz
obowiązujących w tym zakresie procedurach

•

zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze
pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na
poziomie Gminy

•

zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie
i realizowanie PRL w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych
poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
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•

wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta
elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia
komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji PRL

Grupy docelowe odbiorców
Działania podejmowane w ramach PRL Miasta i Gminy Drezdenko będą uwzględniały
potrzeby wymienionych grup docelowych, jeśli chodzi o zakres informacji oraz użyte
instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.
•

Opinia publiczna – powszechna wiedza na temat działań związanych
z wdrażaniem oraz wykorzystaniem środków Unii Europejskiej służyć będzie
prezentacji korzyści płynących z członkostwa we Wspólnocie, budowaniu
pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania
pomocy, jak również przyczyni się do poparcia dla inwestycji, których
bezpośrednim beneficjentem będzie społeczność lokalna miasta i gminy.

•

Beneficjenci – to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z wdrażanej pomocy. Będą to:

-

jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego

-

podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź
realizujące zadania jednostki samorządu gminnego

-

podmioty gospodarcze

-

organizacje zrzeszające przedsiębiorców

-

uczelnia wyższa i jednostki edukacyjne

-

organizacje pozarządowe i organizacje społeczne

-

związki wyznaniowe

Instrumenty strategii informacyjnej
Realizacja polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:
-

konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje - propagujące
informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach
wsparcia UE oraz usestymatyzowania wiedzy
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-

wizytacje projektów, ekspozycje projektów - mogą stanowić skuteczne metody
prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem
środków Unii Europejskiej

-

informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów – należy
zadbać o przekazanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z rejonu Miasta
i Gminy Drezdenko, którzy będą odpowiedzialni za spełnienie wymogów
w tym zakresie

-

serwisy internetowe – będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji
dla potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach
skorzystania z pakietu pomocowego, zaś dla opinii publicznej stanowią
kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach PRL i wsparciu ze strony UE
dla Miasta i Gminy Drezdenko

-

współpraca z mediami – działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem,
telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy
realizacji PRL w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. Działania
podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji
prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń. Wszelka
informacja o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy
strukturalnych powinna być przekazana w zwięzły i przystępny sposób.
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