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Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata i chcąc zapewnić Państwu dostęp do 

rzetelnych informacji oraz wiedzy o działaniach, inwestycjach i programach realizowanych w Gminie 

Małomice, a także pamiętając, że nie tylko media społecznościowe są jej źródłem, zapraszamy  na strony 

naszego Biuletynu.   

 Nic bowiem nie umknie bacznej uwadze obiektywu naszego aparatu o czym postaramy się Was 

przekonać. Zapraszamy do współpracy. Podzielcie się z nami swoimi uwagami i spostrzeżeniami, a może 

i Wy będziecie chcieli zainteresować społeczność lokalną swoimi problemami i inicjatywami, radością  

i smutkiem. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły. Nasz rozpoczął się od poszukiwania dróg kontaktu  

z mieszkańcami i źródeł informacji  ...No i Jest! ... Biuletyn   „Halo  Małomice”! 

         

Małomicki Ośrodek Kultury 
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W wydaniu 1 przeczytacie m.in.: 

❖  
 

Jak wygląda budżet Gminy Małomice w roku 2020 
 

❖  
 

Czy seniorzy mogą się czuć bezpiecznie 
 

❖  
 

Zdalna szkoła i pomoc dla gminnych placówek 
 

❖  
 

OPS w Małomicach na miarę XXI wieku 
 

❖  
 

Jak można pracować w kulturze zdalnie i bezpiecznie 
 

❖  
 

MCIS pomaga nie tylko instytucjom 
 

❖  
 

Przedsiębiorcy – ważne informacje o pomocy 
 

❖  
 

Nie ma jak nasze! – kupujmy i korzystajmy z usług lokalnych 

przedsiębiorców 
 

❖  
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Małomice 

 

 W Państwa ręce trafia pierwszy w tym roku, Biuletyn informacyjny. Znajdziecie w nim 

informacje o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach ostatnich tygodni w naszej 

Samorządowej Wspólnocie. Ale to wydanie nie jest zwykłe, bo i okoliczności zwyczajne nie są. 

Od wielu tygodni żyjemy w stanie ogólnoświatowej pandemii koronawirusa.  

 

 Groźny wirus jest blisko nas, wiele osób się go boi. Boimy się o siebie, o najbliższych, o 

nasze zdrowie, ale również o przyszłość ekonomiczną. Dlatego znajdą tu Państwo wiele informacji  

o koronawirusie, o tym, jak możemy w nowych okolicznościach nieść sobie nawzajem pomoc, taką 

zwykłą, ludzką, a często niezbędną. Gmina cały czas pracuje nad ochroną przed tym zagrożeniem. 

To powoduje pewne niedogodności i utrudnienia, choćby w załatwieniu spraw urzędowych. Ale te 

dzisiaj schodzą na plan dalszy. Bo najważniejszym zadaniem nas wszystkich i najważniejszą 

sprawą do załatwienia jest dzisiaj dbałość o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.  

 

 Ze swej strony zapewniam Państwa, że mimo wielu negatywnych odczuć – nie jesteście 

sami. Że chociaż telefon milczy, nie puka nikt do drzwi – ktoś czuwa. Że mimo zamkniętych drzwi, 

za nimi toczy się normalna praca. Praca na Państwa rzecz. Że w pierwszej kolejności docieramy 

do osób, które nie mogą liczyć na nikogo. Że dołożę wszelkich starań, by nikt nie został 

pozostawiony sam sobie w żadnej sytuacji. Mamy siebie nawzajem, jako społeczność. I to jest 

najważniejsze. Dlatego bądźmy odpowiedzialni – jeden za drugiego, w rodzinie i środowisku, w 

którym mieszkamy. 

 

 

Burmistrz Małomic 

Małgorzata Sendecka 
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Przedstawiamy Państwu Budżet Gminy Małomice na 2020 rok 
 

Dochody – 26.802.578,01 zł  

 

Wydatki – 26.564.537,61 zł , w tym wydatki majątkowe 1.217.295,00 

 

Treść Wartość 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Małomicach 300 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec, gmina Małomice (zadanie 

współfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Janowiec i Chichy) 
81 180,00 

Zakup działki nr 137/2  położonej w Małomicach ul. Szkolna 100 000,00 

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej 

Policji w Żaganiu 

 

11 500,00 

Strażnica OSP w Lubiechowie 100 000,00 

Budowa przedszkola publicznego w Małomicach 454 115,00 

Budowa windy przy budynku Przychodni Zdrowia w Małomicach 50 000,00 

Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej e sieci wodociągowej 100 000,00 

Rozbudowa placu zabaw i siłownia zewnętrzna w Bobrzanach (zadanie 

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) 
20 500,00 

 

 

Wydatki bieżące obejmują: 

 

Pomoc społeczną: 11.649.042 zł , są to m. in.  

 

wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 

zapłata za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 

wypłata zasiłków okresowy i stałych , 

realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,  

wypłata zasiłków wychowawczych 500+ 

pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, 

usługi opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej. 

Zadania w części realizowane z dotacji z budżetu państwa. Wysokości wszystkich dotacji to kwota: 

10.191.620,00 zł, natomiast 1.457.422 zł to środki budżetu gminy. 

 

Oświatę: 6.822.188,00 zł. 

 

Wydatki na oświatę dotyczą utrzymania i funkcjonowania; Szkoły Podstawowej w Małomicach, Szkoły 

Podstawowej w Chichach wraz z oddziałem przedszkolnym, Przedszkola w Małomicach, ale również 

dowozów uczniów do szkół (również dowozów do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych  

z terenu gminy Małomice), świetlicy, biblioteki i kuchni szkolnej. 

Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencje oświatową, która nie pokrywa wszystkich kosztów. 

Wynosi ona 4.086.333,00 zł. Gmina z dochodów własnych na bieżące funkcjonowanie jednostek 

oświatowych przeznacza 2.735.855,00 zł 
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Kulturę i sport: 1.312.409,00  

 

W ramach wydatków na kulturę Gmina udziela dotacji dla funkcjonujących instytucji kultury, 

tj. Małomickiego  Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie  

i funkcjonowanie tych instytucji. Wynosi ogólnie 861.429,00 zł. 

 

Gmina udziela również dotacji dla klubów sportowych z terenu Gminy Małomice, w ogólnej kwocie 

115.000,00 zł, w tym dla;  

 

MKS ISKRA Małomice 50 000,00 zł 

UKS TRAPER Chichy 13 000,00 zł 

KP TRAPER Chichy 17 000,00 zł 

MKK VIKING Małomice 35 000,00 zł 

 

Ponadto wydatki na kulturę i sport dotyczą utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich, stadionu  

w Małomicach, boiska w Janowcu, hangaru na kajaki nad zalewem oraz terenu wokół zalewu. 

 

W roku 2020 po raz kolejny z rzędu został utworzony Fundusz Sołecki, w ramach którego Rady Sołeckie 

podejmują decyzje o wydatkowaniu środków. Do dyspozycji Rad Sołeckich są następujące kwoty: 

 

Bobrzany 28 034,78 zł 

Chichy 25 360,82 zł 

Janowiec 20 180,03 zł 

Lubiechów 17 714,97 zł 

Żelisław 14 999,24 zł 

 

Szanowni Mieszkańcy Małomic, ponieważ miejscowości wiejskie posiadają swój 

Fundusz Sołecki postanowiłam w kolejnym roku zaproponować Radzie Miejskiej w 

Małomicach wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego.  

O jego wydatkowaniu zadecydujecie Państwo sami. 

 

Unia Europejska w Gminie Małomice 
 

W 2020 roku gmina kontynuuje realizację dwóch programów, które są w 100% finansowanie z środków 

Unii Europejskiej i z środków budżetu Państwa. Są to: 

• „Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice” – okres realizacji 2019 – 2022, 

 kwota dofinansowanie 804.249,00 zł, 

• „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Małomicach” – okres realizacji 2019 – 2020, kwota dofinansowania 395.185,62 zł. 

  

Budżet obejmuje również wydatki na: 

 

✓ bieżące utrzymanie dróg, 

✓ oświetlenie drogowe 

✓ sprzątanie miasta, 

✓ utrzymanie zieleni, 

✓ utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, 

✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi i in. 
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Dbamy o Seniora! 
 

 Dużą grupę społeczeństwa Gminy Małomice stanowią Seniorzy, w związku z tym przygotowany 

został dla nich trzyletni projekt pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice o wartości 

1.030.000 zł. Celem projektu jest aktywizacja uczestników poprzez zajęcia specjalistyczne 

z psychologiem, prawnikiem, dietetykiem, farmaceutą, rehabilitantem, ponadto zajęcia taneczne, ruchowe 

fitness, trening pamięci. Seniorzy mają organizowane wyjazdy do teatru, na basen, do filharmonii. 

W projekcie zaplanowane są również spotkania okolicznościowe między innymi takie jak: Bal Seniora, 

wigilia, Dzień Dziadka i Babci. Seniorzy chętnie korzystają z tych form i mają świetną okazję do wspólnych 

rozmów, poznawania się a przede wszystkim nie doskwiera im samotność. Dodatkową opieką otacza ich 

również Lider Klubu Seniora z którym mogą porozmawiać nie tylko o projekcie. Kolejnym walorem 

projektu jest przygotowane i w pełni wyposażone mieszkanie wspomagane dla osób samotnych, 

potrzebujących w sposób doraźny godnych warunków do powrotu do zdrowia np. po wyjściu ze szpitala. 

Każda osoba korzystająca z mieszkania ma do dyspozycji opiekunkę, która wspiera i pomaga w tym 

trudnym okresie. W ramach projektu zakupiony został sprzęt rehabilitacyjno-wspomagający taki jak łóżka 

ortopedyczne, wózki inwalidzkie, chodziki, kule, wyposażenie do higieny. Sprzęt jest do dyspozycji 

potrzebujących mieszkańców naszej gminy, wypożyczany jest na podstawie umowy nieodpłatnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na słoneczku 

 

 

W wyniku kolejnych etapów 

odmrażania informujemy, że 

wznowienie zajęć dla seniorów 

odbędzie się w czerwcu 2020 r.  

i początkowo spotkania zamierzamy 

przeprowadzać na świeżym 

powietrzu w ciepłe dni żeby 

zachować wszelkie niezbędne 

restrykcje związane z epidemią 

koronawirusa, bo należy ciągle 

pamiętać o bezpieczeństwie. 
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Projekt dla seniorów w koronawirusie  
 

 W momencie ogłoszenia zaostrzeń związanych z pandemią i konieczności 

utrzymania izolacji przy szczególnej grupie ryzyka jaką stanowią seniorzy, Burmistrz 

Małomic Małgorzata Sendecka dołożyła wszelkich starań aby w tym szczególnym 

momencie zaopiekować się najsłabszymi. Rozpoczęła rozmowy z Marszałek 

Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak i po wspólnych uzgodnieniach powstała inicjatywa 

dodatkowego zadania w projekcie, objęcia pomocą najbardziej potrzebujących w formie dostawy 

dwudaniowego posiłku do domu.  

 Dostawę posiłków rozpoczęto już od 30 marca 2020 r. po wyłonieniu wykonawcy Spółdzielni 

Socjalnej Gorący Garnuszek z Kożuchowa, w pierwszym dniu było 77 osób, a ostatecznie liczba wyniosła 

270 osób dziennie, w ramach zadania seniorzy odebrali w domu 10710 obiadów w terminie do 29 maja 

2020 r., otrzymali maseczki i mogli porozmawiać z Liderem Klubu Panią Anną Hanasiuk.  

 Dzisiaj oglądając media widzimy jak drastyczne skutki przynosiło pozostawienie starszych ludzi 

bez wsparcia, bez zainteresowania i często nie COVID był sprawcą tragedii tylko zwykła ludzka 

znieczulica. Dlatego działania nasze wobec seniorów były właściwe, skuteczne i potrzebne. Ważną 

informacją dla seniorów korzystających z posiłków jest to, że był to ich krótki udział w projekcie i nie 

zobowiązuje do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach. Konieczne będzie tylko potwierdzenie 

swojego uczestnictwa poprzez uzupełnienie dokumentacji projektu o czym informowała Pani Ania – Lider 

klubu Seniora.  
  

 Wiele gmin w Polsce deklaruje wolę wsparcia osób potrzebujących w tym seniorów  

w okresie pandemii, natomiast gmina Małomice ominęła etap deklaracji i w taką właśnie pomoc się 

zaangażowała. Nie zawsze obietnice wygłaszane hucznie w mediach przynoszą tak wspaniałe efekty. 
 

Zdalna Szkoła 

Gmina Małomice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu do nauki 

zdalnej dla uczniów z terenu gminy. Wartość zadania wynosi 59.850,00 zł, co stanowi 100% 

dofinansowania. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono 20 zestawów komputerowych i 10 laptopów, 

które zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom Szkoły Podstawowej w Małomicach i Szkoły 

Podstawowej w Chichach. Sprzęt umożliwi kontynuację realizacji podstawy programowej w warunkach 

domowych uczniom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwości. 

 

 

 

 

 

 

 
Przekazanie 

komputerów  

Burmistrz  

Małgorzata Sendecka  

dyr. Renata Fuławka, 

dyr. Małgorzata 

Chuchra 
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„Nowe standardy pracy  

w Ośrodku Pomocy Społecznej 

 w Małomicach” 

 
 

W okresie od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Małomicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Sprawnie i skutecznie. 

Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”. Projekt zakłada wdrożenie 

usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz 

usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę 

organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie 

kompetentnej kadry. 

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych 

Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. 

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 395 185,62 zł. Warto podkreślić, iż projekt jest 

CAŁKOWICIE dofinansowany ze środków zewnętrznych. 

W ramach realizowanego projektu wyodrębniono nowe stanowiska pracy: 

• Pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu i pracy socjalnej 

• Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej i usług 

• Pracownik socjalny ds. świadczeń. 

W ramach realizowanego projektu zaplanowano modernizację pomieszczeń dla pracowników 

socjalnych (wraz z zakupem sprzętu komputerowego), remont sali konferencyjnej, szereg szkoleń 

specjalistycznych dla kadry Ośrodka, oraz stworzenie w kącika dla rodzin z dziećmi. 

Jak zaznacza Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Paweł Graf realizacja projektu jest 

odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej, a także zmianą wizerunkową pomocy społecznej jako 

instytucji udzielającej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

 

Dyrektor OPS 

Paweł Graf 



9 

 

Biblioteka Publiczna w Małomicach w dniach 01.-05.06.2020 r.  

w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowała 

cykl spotkań online, podczas których  znani i lubiani mieszkańcy Małomic 

czytali najmłodszym czytelnikom bajki o zwierzętach. Tematyka 

przedsięwzięcia była podyktowana tegorocznym hasłem akcji, które brzmiało 

„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”. Wydarzenie miało na celu 

zachęcić rodziny, jak również placówki oświatowo – wychowawcze, do 

regularnego czytania dzieciom. Celem akcji była promocja wartościowej 

literatury dla dzieci i młodzieży. W projekcie wzięła udział Pani burmistrz 

Małomic Małgorzata Sendecka, dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Renata Fuławka, dyrektor Przedszkola 

Publicznego Pani Renata Rynkiewicz, dyrektor Małomickiego Ośrodka Kultury Pani Urszula Stochel – 

Matuszak oraz poprzedni dyrektor biblioteki Pani Teresa Górniak. 

 

 

 

 

 

 

Od lewej:  

Ewa Szymańska, 

Małgorzata Drost,  

dyrektor Kamila Karolczak 

 

 

 

 

 
 

Nietypowy Dzień Rodziny – 30.05.2020 w Małomicach 
 

Ciężkie te czasy- słyszy się od ludzi na ulicach. Nie ma dnia, aby z ust nie wydobyło się słowo 

koronawirus. Dzień Matki, Dzień Dziecka, jak i wiele innych wydarzeń w formie tradycyjnej nie mogło 

się odbyć. Ale stop! Halo, Małomice! Małomicki Ośrodek Kultury znalazł na to bezpieczne lekarstwo – 

Dzień Rodziny. Oto krótka relacja zdjęciowa. 
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Międzygminne Centrum Integracji Społecznej „ Rozwój” 

placówka w Małomicach udziela pomocy gminnym 

instytucjom… i nie tylko 
 

W roku 2020 MCIS, podobnie jak w latach poprzednich wspiera szereg zadań realizowanych przez 

instytucje na terenie Gminy Małomice m.in.  

 

 

 Zagospodarowanie terenu przy Stadionie 

Zagospodarowanie terenu obok Małomickiego 

Ośrodka Kultury 

 

 

 Z inicjatywy radnej p. Grażyny Kolesińskiej 

oraz na prośbę ks. Adama Brzdęk pracownicy MCIS 

odświeżyli powłokę malarską zakrystii Kościoła 

p.w. Jana Chrzciciela w Chichach 

 

 

 

Uczestnicy MCIS obecnie biorą udział w akcji 

przeciwdziałania Covid – 19 wykonując prace porządkowe, zbieranie maseczek i rękawiczek czy szyjąc 

maseczki. Zajmują się również dowożeniem żywności do osób starszych i zależnych, co w sytuacji 

pandemii jest niezwykle istotne z punktu widzenia jej przeciwdziałania i zapobiegania ew. zakażeniom. 

od lewej Ewa Ciućmańska, Krystyna 

Żmuda i Urszula Stochel - Matuszak 
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Przedsiębiorcy 
  

 

 

 W Naszej Gminie z powodu koronawirusa ucierpieli głównie mali przedsiębiorcy, ponieważ musieli 

zamknąć swoje biznesy na czas kwarantanny. Z informacji uzyskanych od średnich przedsiębiorców 

wynika, że nie odnotowali oni większych spadków w produkcji. Gmina aby pomóc najbardziej 

poszkodowanym została uzbrojona w ustawowe narzędzia pomocy, w związku z tym jeśli w naszym 

środowisku niezbędna jest pomoc zapraszamy do Urzędu Miejskiego. 

 

 

 

Bony dla przedsiębiorców 
 

 

 

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wezwała 

Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo 

– Handlową z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim do złożenia wniosków w ramach Działania 1.2 – 

Rozwój przedsiębiorczości IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy. 

OPZL odpowiedział pozytywnie na wezwanie. W jego wyniku 29.05.2020 została podpisana 

Umowa o dofinansowanie projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – OPZL” na kwotę 15 mln 

zł. To największy projekt w historii Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.  

Wsparcie finansowe w ramach projektu ma na celu poprawienie sytuacji przedsiębiorstw 

dotkniętych kryzysem wywołanym pojawieniem się epidemii COVID-19. Dotacja może być udzielona na 

cele inwestycyjne i obrotowe bądź tylko inwestycyjne. Maksymalny poziom dofinansowania bonu wynosi, 

aż 95%,wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Wsparcie adresowane jest dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

 Kwoty dofinansowania dla MŚP wynosić będą odpowiednio: 

1. Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej).  

Minimalna wartość bonu: 10 000,00 zł. Maksymalna wartość bonu: 50 000,00 zł. 

2. Mikro przedsiębiorcy.  

Minimalna wartość bonu: 30 000,00 zł. Maksymalna wartość bonu: 120 000,00 zł. 

3. Mali przedsiębiorcy.  

Minimalna wartość bonu: 50 000,00 zł. Maksymalna wartość bonu: 200 000,00 zł. 

4. Średni przedsiębiorcy.  

Minimalna wartość bonu: 50 000,00 zł. Maksymalna wartość bonu: 200 000,00 zł. 

 

 

 W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem dokumentacji konkursowej dla przedsiębiorców. 

Przewidywany termin ogłoszenia naboru planowany jest na połowę czerwca 2020 r. https://www.opzl.pl  

 

https://www.opzl.pl/
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Nie ma jak Nasze! 

 
Drodzy mieszkańcy Małomic wspierajmy naszych lokalnych przedsiębiorców ! 

Kupujmy w ich sklepach, korzystajmy z ich usług. Oni to troszczą się o to aby Wam niczego nie zabrakło, 

a Wszystko było najwyższej jakości. Dbają o to, abyście na co dzień czuli się komfortowo i byli zadowoleni 

ze swojego wyglądu jak i ubioru. 

 

 

 

 

 

 

 


