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I. Wstęp  

  
Szanowni Państwo,  
  

 Przedstawiam Raport o Stanie Gminy Pełczyce za rok 2019, opracowany zgodnie                  

z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy 

zobowiązały Burmistrza, by co roku, do 31 maja, przedstawił Radzie Miejskiej 

sprawozdanie ze swojej działalności.  

W tym roku, w związku z trwającym stanem epidemii termin na złożenie raportu 

ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku                                 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 został przedłużony o 60 dni .  

  

 Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego za rok poprzedni.  

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.  

  

 Jestem przekonany, że informacje zawarte w raporcie nie tylko posłużą 

mieszkańcom Gminy Pełczyce do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu, ale także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości 

naszej gminy.  

  
Burmistrz Pełczyc 

  
  

dr Mirosław Kluk 
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II.  Charakterystyka Gminy Pełczyce 

1. Położenie  
  

Obszar Gminy Pełczyce położony jest w południowej części województwa 

zachodniopomorskiego, północno- wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego                            

w powiecie choszczeńskim. 

Gmina Pełczyce graniczy z gminami: Strzelce Krajeńskie, Barlinek, Krzęcin, Dolice                

i Choszczno.  

Podstawowym połączeniem drogowym prowadzącym przez Gminę Pełczyce jest 

droga wojewódzka numer 151 Gorzów Wlkp.- Recz. 

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 200,71 km², co stanowi 15,1 % powierzchni 

powiatu choszczeńskiego oraz 0,9 % powierzchni województwa zachodniopomorskiego. 

Gmina Pełczyce należy do grupy gmin miejsko- wiejskich o niskim zaludnieniu-                 

na 1 km² przypada ok. 38 mieszkańców.  

Gmina obejmuje miasto Pełczyce oraz 19 sołectw:  

 Będargowo 

 Boguszyny 

 Bukwica 

 Bolewice 

 Brzyczno 

 Chrapowo 

 Jagów 

 Jarosławsko 

 Krzynki 

 Lubiana 

 Lubianka 

 Ługowo 

 Sarnik 

 Łyskowo 

 Nadarzyn 

 Niesporowice 

 Płotno 

 Przekolno 

 Trzęsacz 
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W gminie dominuje przemysł rolniczy. Sytuacja ekonomiczno- organizacyjna ma 

decydujący wpływ na wszelką działalność gospodarczą na jej terenie.  

Ustanowienie podstrefy Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwala 

prognozować kierunek zmian w strukturze gospodarczej gminy. 

 Gmina Pełczyce jest członkiem Stowarzyszeń: 

 Lider Pojezierza 

 Gmin Cysterskich  

 Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  

 

2. Struktura demograficzna  
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności, stan mieszkańców gminy Pełczyce na dzień 31 

grudnia 2019 r. wynosił 7629 osób, w tym 3758 kobiet i 3871 mężczyzn.  

 Ludność w podziale na poszczególne kategorie wiekowe:  

                  Wiek 

Płeć 

do 18 18- 60 powyżej 60 

Kobiety 708 2160 890 

Mężczyźni 801 2618 452 

  
Przyrost naturalny w Gminie Pełczyce w 2019 roku 

Płeć Kobiety Mężczyźni Razem 
Urodzenia              30               42              72 
Zgony              45               35              80 

Przyrost naturalny -0,0011 ؉ 
 

3. Dane ewidencyjne  
 

W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pełczycach zostało wydanych 638 sztuk 

dowodów osobistych.  

 Zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Pełczycach w 2019 r. 

Rejestracja bieżących aktów stanu cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych 84 

Dokonywanie czynności materialno- technicznych (transkrypcja, prostowanie, 
uzupełnianie) 

30 

Wykonywanie odpisów aktów stanu cywilnego 1013 

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 41 

Wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska 1 

Wzmianki dodatkowe w aktach dokonywane na podstawie dokumentów pochodzących 
od organów polskiej administracji i sądów oraz od organów obcego państwa 

107 

Przypiski dokonywane w aktach stanu cywilnego 278 

Organizacja uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego 11 
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4. Jednostki organizacyjne Gminy Pełczyce (stan zatrudnienia i wykonanie 
wydatków na dzień 31.12.2019 r.) 

Nazwa jednostki 
Stan zatrudnienia 

 na 31.12.2019 r. (l. osób) 

Wykonanie wydatków                     

w 2019 r. 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

Urząd Miejski w Pełczycach 23 16 766 678,09 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pełczycach 18 13 050 916,47 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Pełczycach 

54  
(w tym: nauczyciele- 36, 

obsługa- 18)  
3 702 524,12 

Szkoła Podstawowa w Lubianie 
39 

(w tym: nauczyciele- 26, 
obsługa- 13) 

2 776 754,31 

Szkoła Podstawowa  im. I Dywizji T. 
Kościuszki w Chrapowie 

26 
(w tym: nauczyciele- 22, 

obsługa- 4) 
1 651 074,40 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Będargowie 

30 
(w tym: nauczyciele- 23, 

obsługa- 7) 
1 759 941,87 

Centrum Usług Wspólnych                
w Pełczycach 5 470 826,33 

Miejsko - Gminne Przedszkole 
w Pełczycach 

20 
(w tym: nauczyciele- 9, 

obsługa 11) 
1 376 365,69 

Miejsko - Gminny Żłobek w Pełczycach 8 319 122,55 

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUD ŻETOWE 

Zakład Gospodarki Komunalnej                   
i Mieszkaniowej w Pełczycach 

34 4 339 248,08 

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w 
Pełczycach 

 

10 889 034,78 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Pełczycach 

6 315 467,02 
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III.  Informacje finansowe 

1. Wykonanie budżetu Gminy Pełczyce w 2019 roku 
  

Budżet Gminy Pełczyce jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów jednostki. Zakres, formę i terminy dotyczące uchwały 

budżetowej, realizacji budżetu oraz sporządzania sprawozdawań z jego wykonania określa 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.   

Budżet na rok 2019 został uchwalony na sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. Uchwałą                    

Nr III.14.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach.  

Planowany budżet po stronie dochodów na rok 2019 wynosił 48 106 510,73 zł,               

a po stronie wydatków- 50 287 813,39 zł.   

W dniu 27 marca 2020 r. Burmistrz Pełczyc przedłożył Radzie Miejskiej                        

w Pełczycach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019.   

Ww. sprawozdanie zawiera m. in. informację o kredytach i pożyczkach oraz 

wykupie obligacji, informację o należnościach, skutkach ulg w podatkach, dotacjach na 

zadania bieżące i inwestycyjne oraz dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu 

w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, wykonanie zadań                                     

z zakresu administracji rządowej, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz 

związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, poziom 

wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące                        

i inwestycyjne, wykonanie budżetu samorządowego zakładu budżetowego, wydatki 

funduszy sołeckich, przychody i rozchody gminy oraz zmiany w planie wydatków na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.                    

1 pkt 2 i 3, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, informację                    

z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informację o stanie 

mienia komunalnego. 

Powyższe informacje zostały przedstawione w tabelach oraz w wersji opisowej. 

Dochody za rok 2019 zostały wykonane w wysokości 43 379 954 zł, w tym bieżące 

w wysokości 38 094 581,34 zł, zaś majątkowe w wysokości 5 285 372,80 zł.                        

Wykonano wydatki na łączną kwotę 41 874 203,65 zł, z czego wydatki majątkowe 

wynosiły 6 949 711,73 zł. 

 Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 16,59 %. 

 Zadłużenie gminy Pełczyce na 31.12.2019 r. wynosiło 19 819 171,62 zł.  
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Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2019 dostępne są w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach (zakładka Informacje/ Budżet) 

https://bip.pelczyce.pl/strony/4318.dhtml.  

 

2. Informacja o stanie mienia komunalnego 
Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia 

komunalnego za rok 2019. 

 

1) Zwiększenie mienia: 

Maj ątek skomunalizowany 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 Nr 32, 

poz.191 z późn. zm.); 

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał z mocy prawa na mienie komunalne 

gminy nieruchomości stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa. 

• Stanowiące odcinki publicznych dróg: 

– działka oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 131/6 o powierzchni 3,6100 ha, położona                       

w obrębie geodezyjnym Jagów; 

-  działka nr 3/1 o powierzchni 0,2710 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lubianka.  

• Rów melioracji szczegółowej- nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym 

Boguszyny- działka nr 132 o powierzchni 1,0400 ha. 

W 2019 r. nie były realizowane umowy o nabywanie nieruchomości na mienie gminy  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst 

jednolity z 2020 r. Dz. U. poz.396) i na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych 

oraz nie wydawano decyzji administracyjnych o przejmowaniu nieruchomości na mienie 

gminy. 

 

Maj ątek nieskomunalizowany 

Zawarta została umowa użyczenia na czas nieokreślony z przedstawicielem Ośrodka 

Hodowli Zarodowej w Lubianie Spółka z o. o. na pozyskanie nieruchomości w celu 

utworzenie miejsc rekreacji; 

- obręb geodezyjny Lubianka, działka niezabudowana oznaczona wg ewidencji nr 14                  

o określonej powierzchni 0,0680 ha, 
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- obręb geodezyjny Nadarzyn, działka nr 39/1 o powierzchni 0,0700 ha.  

 

2) Zmniejszenie mienia 

Maj ątek skomunalizowany 

a) Sprzedaż nieruchomości 

W trybie bezprzetargowym: 

1. Akt notarialny Repertorium A 6973/2019 z dnia 03.12.2019 r. 

Działka nr 46/7 o powierzchni 0,0045 ha położona w obrębie geodezyjnym    Pełczyce- 

cena sprzedaży  2 900,00 zł; 

2. Akt notarialny Repertorium A nr 6980/2019 z dnia 03.12.2019 r. 

Działka nr 353/19 o powierzchni 0,0241 ha położona w obrębie geodezyjnym   

Pełczyce- cena sprzedaży 7 900,00 zł. 

W trybie publicznego przetargu nieograniczonego sprzedano następujące nieruchomości: 

1. Działka nr 1/4 o powierzchni 0,0758 ha  położona w obrębie geodezyjnym Krzynki. 

Cena sprzedaży 25 250,00 zł. Transakcja zwolniona z płatności podatku VAT; Akt 

notarialny Repertorium A nr 3874/2019 z dnia 15.07.2019 r. 

2.  Działka nr 353/4 o powierzchni 0,0825 ha położona w obrębie geodezyjnym 

Pełczyce. Cena sprzedaży 40 400,00 zł. Transakcja opodatkowana podatkiem VAT 

w wysokości 23%.Akt notarialny Repertorium A nr 3967/2019 z dnia 15.07.2019 r. 

3.  Działka nr 144 o powierzchni 0,2540 ha położona w obrębie geodezyjnym 

Pełczyce. Cena sprzedaży 88 880,00 zł. Transakcja zwolniona z płatności podatku 

VAT. Akt notarialny Repertorium A nr 7330/2019 z dnia 20.12.2019 r.  

 

b) Sprzedaż mieszkań komunalnych; 

Na rzecz dotychczasowego najemcy sprzedano jeden lokal komunalny mieszkalny                           

w budynku czterorodzinnym położonym w Pełczycach przy ul. B. Chrobrego 3 wraz                         

z udziałem w ułamkowej części gruntu  (działka nr 351/9 o powierzchni 0,0495 ha). Cena 

sprzedaży 9 067,00 zł po zastosowaniu ulg i płatna jednorazowo. Akt notarialny 

Repertorium A nr 6966/2018 z dnia 03.12.2019 r. 

 

c) Zbywanie nieruchomości- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo 

własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (Dz. U. 2020 poz. 139). 

           Przekształcono w prawo własności w trybie przepisów wyżej cytowanej ustawy 

trzydzieści niżej wymienionych nieruchomości; 
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1) dz. nr 58/2 = 0,2237 ha, 
2) dz. nr 352 = 0,0124 ha, 
3) dz. nr 200 = 0,0270 ha, 
4) dz. nr 137/5 = 0,0471 ha, 
5) dz. nr 14 2 = 0,1235 ha, 
6) dz. nr 152/1 = 0,0464 ha, 
7) dz. nr 270 = 0,0758 ha, 
8) dz. nr 245 = 0,0617 ha, 
9) dz. nr  185/30 = 0,0716 ha, 
10) dz. nr 372 = 0,0810 ha, 
11) dz. nr 244 = 0,0639 ha, 
12) dz. nr 116 = 0,0071 ha, 
13) dz. nr 399/1 = 0,0747 ha, 
14) dz. nr 183 = 0,0303 ha, 
15) dz. nr 249 = 0,0655 ha, 
16) dz. nr 302/16 = 0,1586 ha, 
17) dz. nr 98 = 0,0493 ha, 
18) dz. nr 84 = 0,0352 ha, 
19) dz. nr 330 = 0,0952 ha, 
20) dz. nr 217 = 0,0532 ha, 
21) dz. nr 251 = 0,1031 ha, 
22) dz. nr 238/4 = 0,0769 ha, 
23) dz. nr 373 = 0,0663 ha, 
24) dz. nr 329/3 = 0,2246 ha, 
25) dz. nr 87 = 0,0553 ha, 
26) dz. nr 108 = 0,0140 ha, 
27) dz. nr 120/3 = 0,1851 ha, 
28) dz. nr 120/4 = 0,0403 ha, 
29) dz. nr 329/3 = 0,2246 ha, 

 położone w obrębie geodezyjnym Pełczyce. 
  
30) dz. nr 31= 0,4900 ha, 
 położona w obrębie geodezyjnym  Przekolno. 

 
 Łączna kwota z tytułu przekształcenia wynosiła 10 124,89 zł  płatna jest                              

w dwudziestu rocznych ratach w terminie do końca marca każdego roku, natomiast rata 

przypadająca do zapłaty za 2019 r. płatna jest do 29 lutego 2020 r. Na mieniu komunalnym 

pozostało dziewięć wieczystych użytkowników gruntów– osoby fizyczne, które z uwagi na 

przeznaczenie na funkcje niemieszkalne nie mogły być przekształcone w prawo własności. 

Ponadto na mieniu komunalnym pozostają nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie 

na rzecz dwóch osób prawnych, dla których również ustalono funkcje niemieszkalne. 

 

Prognozy rynku nieruchomości. 

Rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się niskim popytem. 

Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości ukierunkowane są niezmiennie na sprzedaż 

terenów inwestycyjnych skupionych w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
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Ekonomicznej.  

Ponadto przygotowane zostały tereny inwestycyjne położone w sąsiedztwie Strefy 

wokół pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151 i prognozowana jest ich sprzedaż                       

w roku 2020.  

Zasadniczo wyczerpują się zasoby działek przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkalne jednorodzinne i w perspektywie należy wyznaczyć nowy obszar,                                  

z przeznaczeniem pod ten rodzaj budownictwa. Obecnie do sprzedaży przygotowane                      

i przeznaczone są dwie działki położone w Pełczycach przy ul. Ogrodowej.  

W ofercie sprzedaży znajduje się nieruchomość o powierzchni 0,4200 ha położona 

przy ul. Starogrodzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 151 w kierunku Choszczna                              

z przeznaczeniem pod usługi związane z np. obsługą ruchu drogowego. 

 

Prognoza dochodów gminy na rok 2020 związana jest z oferta sprzedaży 

wyodrębnianych nieruchomości w obszarze ustanowionej Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. Nasze działanie związane                             

z posiadaniem terenów inwestycyjnych objętych specjalną strefą ekonomiczną skierowane 

jest na pozyskanie środków finansowych na pełne uzbrojenie obszaru strefy oraz reklamę                    

i propagowania oferty sprzedaży nieruchomości w Strefie. W związku z powyższym 

liczymy na zainteresowanie terenami pod inwestycje i pozyskanie potencjalnych 

inwestorów.   

W dalszym ciągu właściciele nieruchomości położonych w strefie w chwili obecnej 

nie wykazują działań zmierzających do rychłej lokalizacji zainwestowań lub opóźniają swe 

działania. Zasób komunalnych lokali mieszkalnych, choć niewielki w wyniku sprzedaży  na 

rzecz najemców ustawicznie zmniejsza się. 

d) Majątek wydzierżawiany, wynajmowany lub użyczony. 

          Wynajmowanie nieruchomości 

W minionym roku zawarto umowę najmu na okres 3 lat w budynku nieużytkowanej 

świetlicy wiejskiej w Bolewicach o powierzchni 113 m2 z przeznaczeniem na 

pomieszczenia warsztatowe. Roczna kwota czynszu najmu wynosi 6.237,60 zł podlegająca 

opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 

          Dzierżawa nieruchomości 

Zawarto dwie umowy na dzierżawę terenów gminnych; 

1) Działki położone w KSSSE Podstrefa Pełczyce nr 338/17, 338/20, 338/18 i 338/21              

o łącznej powierzchni 4,1781 ha z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni 

fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Okres trwania umowy- 10 lat. Wysokość 
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czynszu dzierżawnego 500 zł- płatność jednorazowa po podpisaniu umowy.  

10.000,00 zł za 1 ha dzierżawionej powierzchni w momencie rozpoczęcia prac 

budowlanych i przez okres eksploatacji. Kwota czynszu podlegająca opodatkowaniu 

podatkiem VAT w wysokości 23%. 

2) Dwanaście lokalizacji na nieruchomościach komunalnych pod umieszczenie 

pojemników na selektywną zbiórkę odzieży. Łączna powierzchnia wydzierżawiona 17,28 

m2.  

Okres ważności umowy 3 lata. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 1 161,48 zł. 

Kwota czynszu podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 

 

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach komunalnych wynosi 415,20 m2. 

Aktualnie obowiązują dotychczas ustanowione umowy najmu na pomieszczenia komunalne 

z dotychczasowymi najemcami, a dotyczą lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 11b                      

w Pełczycach na rzecz: Policji Państwowej, Operatora Sieci Orange, Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej.  

 

Również dzierżawy gruntów nie ulegają istotnej zmianie i obszar gruntów 

wydzierżawianych wynosi 1,5957 ha.  

Zawarta umowa dzierżawy w roku 2017 z operatorem sieci komórkowych P4                       

Sp. z o.o. na wydzierżawienie 100 m2 powierzchni gruntu spośród działki nr 2/3 położonej 

w obrębie geodezyjnym Jarosławsko w celu posadowienia masztu antenowego nie jest 

dotychczas zrealizowana– operator nie przystąpił do budowy masztu. Wszelkie zmiany w 

zakresie dzierżaw i najmu mogą nastąpić na wniosek zainteresowanych podmiotów i gmina 

jest otwarta na wszelkie wnioski w tym zakresie.  

Dochody roczne do budżetu gminy z tytułu zadań związanych                         

z gospodarowaniem nieruchomościami: 

- sprzedaż nieruchomości -   187 182,22 zł, 

- dzierżawy gruntów -  26 869,33 zł, 

- najem lokali użytkowych  - 44 981,04 zł, 

- opłat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności -  10 124,89 zł, 

- opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu -  984,91 zł. 

 

Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami na rok 2020; 

- przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez 

zainteresowanych potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach        

o ustaleniu warunków zabudowy  zagospodarowania terenu, 
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- koncentrowanie się na sprzedaży przygotowanych działek pod budownictwo mieszkalne 

jednorodzinne oraz pod inne funkcje wyznaczone dla oferowanych działek, 

- kontynuacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, 

Wartość nieruchomości, stanowiących mienie gminy stanowi odrębne opracowanie 

sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. 

 

3. Realizacja funduszu sołeckiego 
Fundusz sołecki w gminie został wyodrębniony na podstawie Uchwały Nr XI.69.2016          

z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki.  

Realizacja FS w 2019 r. w rozbiciu na poszczególne sołectwa kształtuje się 

następująco: 

L. p. Nazwa Sołectwa Plan 
na 2019 r. 

Wykonanie 
za 2019 r. 

% 

1. Będargowo 29 784 28 802,93 96,71 

2. Boguszyny 25 784 24 537,78 95,17 

3. Bolewice 19 219 17 606,38 91,61 

4. Brzyczno 16 131 15 942,87 98,83 

5. Bukwica 16 088 15 734,63 97,80 

6. Chrapowo 22 436 18 438,20 82,18 

7. Jagów 19 262 18 813,59 97,67 

8. Jarosławsko 30 697 28 944,52 94,29 

9. Krzynki 12 175 12 086,28 99,27 

10. Lubiana 23 914 23 776,66 99,43 

11. Lubianka 16 131 15 937,42 98,80 

12. Ługowo 12 218 11 049,12 90,43 

13. Łyskowo 17 088 8 726,89 51,07 

14. Nadarzyn 22 436 21 686,17 96,66 

15. Niesporowice 16 088 15 090,28 93,80 

16. Płotno 25 567 21 843,56 85,44 

17. Przekolno 28 828 28 611,76 99,25 

18. Sarnik 22 262 19 487,67 87,54 

19. Trzęsacz 14 479 14 389,47 99,38 

Ogółem 390 587 361 506,18 92,55 
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Kwota 361 506,18 zł, z czego 71 046,81 zł to środki pochodzące z budżetu państwa,                        

o refundację których gmina wnioskowała do Wojewody Zachodniopomorskiego. 
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IV.  Inwestycje, rozwój i gospodarka przestrzenna Gminy Pełczyce 

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pełczyce 
 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pełczyce została zatwierdzona i przyjęta 

Uchwałą Nr X/69/99 Rady Miasta i Gminy w Pełczycach dnia 2 grudnia 1999 roku. 

Określone w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pełczyce zasady, cele i działania na rzecz 

rozwoju gminy stanowią wytyczne do „Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pełczyce”. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pełczyce dzieli się na 2 części: 

Część I- Inwentaryzacja  programowo- przestrzenna  określa: 

- położenie  geograficzne  gminy Pełczyce,  ludność, zatrudnienie i bezrobocie-

infrastrukturę techniczną (komunikacja- drogi, komunikacja zbiorowa,  zaopatrzenie                  

w wodę, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów, elektroenergetyka,  telekomunikacja,  

zaopatrzenie w ciepło), 

- infrastruktura społeczna (kultura,  służba zdrowia i opieka,  sport i turystyka,  

mieszkalnictwo, oświata),   

- rolnictwo (rolnicza przestrzeń produkcyjna,  struktura agrarna w użytkowaniu gruntów, 

produkcja rolnicza,   obsługa rolnictwa),  

- turystyka  (zainwestowanie turystyczne, perspektywy rozwoju),  

- finanse gminy (ogólna analiza budżetu,  ocena wyników),  

- uwarunkowania i diagnoza stanu  rozwoju (analiza SWOT) . 

Część II - Cele strategiczne rozwoju programu i wdrożenie.    

Celami strategicznymi w rozwoju gminy określonymi w strategii  Rozwoju Gminy są:   

1. Zrównoważony rozwoj społeczno-gospodarczy  gminy; 

2. Zapewnienie  korzystnych warunków życia  mieszkańców, ochrona wartości 

kulturowych, przyrodniczych i  krajobrazowych; 

3.  Aktywizacja gospodarcza  i rozwój przedsiębiorczości lokalnej; 

4. Rozwój terenów wiejskich, kształtowanie o racjonalne wykorzystanie przestrzeni               

z zachowaniem wymogów  ekorozwoju; 

5. Stymulowanie  funkcji rolniczej i turystycznej  jako funkcji wiodących; 

6. Rozwój infrastruktury  technicznej  oraz optymalizacja głównych  elementów  

infrastruktury  społecznej; 

7. Wytworzenie  sprawnych  ekonomicznie  struktur w rolnictwie i przetwórstwie 

rolno- spożywczym; 

8. Rozwój usług; 
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9. Wykorzystanie potencjału  intelektualnego i mobilności mieszkańców oraz zasobów 

gminy  zgodnie z wymogami gospodarki rynkowej i jej ekologizacji. Integrowanie  

społeczności  lokalnej do działań na rzecz rozwoju gminy. 

Plan operacyjny,  który  wynika z  celów strategicznych zawiera  programy  rozwoju gminy 

w dziedzinie: 

      - rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego, 

- infrastruktury technicznej, 

- infrastruktury społecznej, 

- aktywizacji miejscowego rynku pracy i ograniczania bezrobocia,  

- rozwoju przedsiębiorczości, 

- rozwoju funkcji turystycznej. 

 

Założone programy w Strategii w części zostały zrealizowane w latach poprzednich 

część jest na etapie aplikowania o środki lub w realizacji. 

a) Inwestycje zakończone w 2019 r.: 

1) „Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce– wyrównywanie szans 

rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: 

Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo”- całkowita wartość Projektu– 

wykonanie: 202 697,06 zł, dofinansowanie 158 220,07 zł; 

2) „Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni Placu Mickiewicza                                  

w Pełczycach”- całkowita wartość Projektu– wykonanie: 1 551 364,07 zł,  

Dofinansowanie 1 318 659,42 zł; 

3) „Budowa targowiska miejskiego w Pełczycach”- całkowita wartość                      

Projektu: 900 164,24 zł, dofinansowanie: 565 330 zł. 

4) „Poprawa bazy sportowej poprzez budowę szatni sportowej (zakup  

1 kontenera szatniowego) oraz budowę dojść i miejsc postojowych przy stadionie 

sportowym w Jarosławsku”. Całkowita wartość projektu: 43 762,18 zł, 

dofinansowanie: 18 500,00 zł. 

Granty sołeckie w 2019 r.: 

1) Sołectwo Nadarzyn 

 „Wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska do gry w piłkę 

nożną na boisku sportowym w miejscowości Nadarzyn”- koszt całkowity: 15 100 zł, 

dofinansowanie- 10 000 zł; 

2) Sołectwo Bolewice 
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„Nawet bez konsoli i smartfonu, jesteś w grze!”- koszt całkowity 13 499,90 zł, 

dofinansowanie- 10 000 zł; 

3) Sołectwo Płotno  

„Drewniana weranda stanowiąca zadaszenie przy wejściu do świetlicy wiejskiej, 

wymiana roślinności i zieleni wokół świetlicy” - koszt całkowity 10 523,04 zł, 

dofinansowanie- 10 000 zł. 

Projekty dodatkowe (wnioskodawca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej) 

Wielopokoleniowe Centrum spotkań i rekreacji w Jagowie 

Wielopokoleniowe Centrum spotkań i rekreacji w Chrapowie 

 

b) Inwestycje w trakcie realizacji: 

1) „Remont  i termomodernizacja  budynków  w m. Pełczyce”  

W dniu 28 grudnia 2018 roku została zawarta Umowa na dofinansowanie  Projektu. 

Remontem i termomodernizacją objęte jest 14 budynków w Pełczyce.   

Całkowite wydatki projektu wynoszą  3 046 199,77 zł, dofinansowanie EFRR 1 998 935,02 

zł, budżet państwa 266 524,68 zł, w 2019 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami 

robót budowlanych na realizacje zadania.  

2)  „Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa 

drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pełczycach”- koszt całkowity 921 092,71, 

dofinansowanie 586 091,00 zł. 

3) „Rozbiórka  istniejącej  i budowa  nowej stacji  Uzdatniania Wody                                 

w miejscowości  Pełczyce  oraz budowa  odcinków sieci wodociągowej  wraz                                 

z  przyłączeniem  istniejących przyłączy  wodociągowych przy ul: Pionierów i 

Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w  miejscowościach Sarnik,  Jagów i Będargowo  

w gminie Pełczyce”    

Umowa  o dofinansowanie   podpisana została  17.10.2018 r.     

Całkowite wydatki  Projektu wynoszą  7 807 201,29 zł, natomiast wydatki kwalifikowane 

projektu 4 182 852,77 zł,  z tego dofinansowanie z RPO WZ– 3 555 424,79 zł.  

4) „Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej Sarnik– Łyskowo– Pełczyce wraz                            

z modernizacją  przepompowni ścieków  na terenie aglomeracji  Pełczyce”.  

Umowa  na dofinansowanie z RPO WZ 2014 – 2020  podpisana została  09.08.2018 r. 

Dofinansowanie 3 601 257,63 zł. Całkowita wartość projektu  według aneksu do umowy                 

(z dnia 16.11.2018 r.) wynosi 7 008 715,64 zł.  

5) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie”.  
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Umowa o dofinansowanie z Programu PROW na lata 2014- 2020 została podpisana  

01.10.2018 r. Całkowita wartość Projektu  wynosi  584 469,11 zł, dofinansowanie                

371 897,00 zł.  

6) „Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach”. Umowa o 

dofinansowanie z Programu PROW na lata 2014- 2020 została podpisana  01.10.2018 r. 

Całkowita wartość Projektu  wynosi  803 447,91 zł,   dofinansowanie 499 000,00 zł.   

7) „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Pełczyce - granica 

gminy”. Umowa o dofinansowanie z PROW na lata 2014- 2020 podpisana 23.08.2019 r.  

całkowita wartość projektu wynosi:  3 029 272,71 zł, dofinansowanie 2 574 881,79 zł.  

8) „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno”.                             

Umowa o dofinansowanie z PROW na lata 2014- 2020 podpisana 17.10.2019 r. Całkowita 

wartość projektu wynosi: 6 160 014,33 zł, dofinansowanie: 4 000 000 zł. 

9) „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.         

Umowa o dofinansowanie z RPO WZ na lata 2014- 2020 podpisana 06.10.2017 r. Koszt 

całkowity:  3 259 901,66 zł, dofinansowanie: 2 606 668,21 zł.  

10) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach”. Umowa                    

o dofinansowanie z RPO WZ na lata 2014- 2020 podpisana 13.06.2019 r. Koszt całkowity:  

6 582 037,62 zł, dofinansowanie: 3 611 139,98 zł.  

 

c) Inwestycje realizowane i planowane do realizacji na podstawie umów 

partnerskich i porozumień 

1) „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy 

Zachodnich odcinek Pełczyce- Choszczno”- umowa partnerska podpisana 21.10.2019 r. 

pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminami: Barlinek, Myślibórz, 

Choszczno i Pełczyce; 

2) „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy 

Zachodnich- etap II” umowa partnerska podpisana 21.11.2019 r. pomiędzy Województwem 

Zachodniopomorskim, a Gminami: Barlinek, Myślibórz, Choszczno i Pełczyce. 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213Z, 2158Z Pełczyce- Krzynki o długości ok. 

8,2 km (w tym budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pełczyce- Krzynki) oraz odcinka 

drogi powiatowej nr 2215Z o długości ok. 0,66 km”- w porozumieniu z Powiatem 

Choszczeńskim Gmina Pełczyce zleciła ze środków własnych wykonanie dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej. 
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d) Wnioski przygotowane i złożone w 2019 r.: 

1) Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 

zadanie:  „Poprawa bazy sportowej poprzez budowę szatni sportowej (zakup kontenera 

szatniowego) oraz budowę dojść i miejsc postojowych przy stadionie sportowym                            

w Jarosławsku”, całkowita  wartość zadania:  43 762,18 zł, dofinansowanie z budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego 18 500,00 zł. 

Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2019 r. 

2) Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego                           

na zadanie: „Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno”,  

w ramach RPO WZ 2014-2020 działanie 9.3; całkowita  wartość zadania 1 295 627,96 zł;  

dofinansowanie: 971 720,93 zł; umowa o dofinansowanie podpisana: 16.03.2020 r., zadanie 

przewidziane do realizacji  w 2022 r. 

3) Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego                          

na zadanie: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE Podstrefa Pełczyce”, 

W ramach RPO WZ 2014-2020 działanie 1.13; całkowita  wartość zadania: 5 308 864,68 

zł, dofinansowanie: 3 343 889,47 zł; umowa podpisana 16.03.2020 r., zadanie przewidziane 

do realizacji  w 2022 r. 

4) Wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 

zadanie: „Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z                               

w Pełczycach”; dofinansowanie w  ramach ustawy o funduszu dróg samorządowych;  

całkowita wartość zadania: 832 389,33 zł, dofinansowanie: 581 427,95 zł; 

Zadanie w trakcie realizacji. 

5) wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 

zadanie: „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Miejsko-Gminnym Żłobku                             

w Pełczycach”, 

Zadanie realizowane w ramach Programu "MALUCH+" 2019; wydatki inwestycyjne:                    

46 088,24 zł, dofinansowanie: 36 870,59 zł; zadanie zrealizowane w 2019 r. 

6) Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 

zadanie:  „Budowa i przebudowa gospodarki wodno- ściekowej w gminie Pełczyce- poza 

aglomeracją Pełczyce”, w ramach PROW 2014- 2020, koszt całkowity: 3 429 251,54 zł, 

wnioskowane dofinansowanie: 1 751 557 zł. 

Wniosek został wybrany do dofinansowania,  zadanie planowane do realizacji. 

7) Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego                            

na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach- etap II” 
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5 482 085,08 zł, dofinansowanie: 3 656 427,96 zł; w ramach RPO WZ 2014-2020; umowa 

o dofinansowanie została podpisana 25.09.2019 r.; zadanie planowane do realizacji                             

w latach 2020- 2022. 

8) wniosek do Wspólnego Sekretariatu w ramach  Programu Współpracy Interreg V A 

wspólnie z Gminą Police i Gminą Pasewalk na „Zagospodarowanie turystyczne jezior                       

w Pełczycach – budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej”, koszt całkowity:                 

3 181 168 zł, wnioskowane dofinansowanie: 2 703 992,80 zł, wniosek został pozytywnie 

oceniony. 

 

2. Lokalny Program Rewitalizacji 

LPR został przyjęty uchwałą Nr XXI.156.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia                     

7 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce 

na lata 2017-2023 – Walidacja celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Pełczyce na lata 2010-2020, następnie został zmieniony uchwałą nr XXIII.172.2017 

Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 30 listopada 2017 r.  

Zgodnie z założeniami, program został opracowany w celu  określenia niezbędnych 

działań do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne 

oraz: gospodarcze, przestrzenno- funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 

poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie 

specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych 

potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez 

interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, 

organy władzy publicznej etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy                       

z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone 

są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz 

zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami 

i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). 

Celem nadrzędnym Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce (misja) jest 

zbudowanie planu na rzecz wyprowadzania ze stanu kryzysowego części przestrzeni 

Gminy, która uznana została za zdegradowaną (koncentracja terytorialna) i jego realizacja. 
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Rewitalizacja odnosi się do bardzo precyzyjnie zdefiniowanej części gminy i zakłada 

realizację działań, które są odpowiedzią na zdiagnozowane w tej przestrzeni różnorodne 

problemy, które ze sobą współwystępują lub są od siebie zależne. 

Nadrzędne znaczenie w programie rewitalizacji mają problemy społeczne. Ta logika 

przenosi się praktycznie na cały dokument. Oznacza bowiem, że koncentracja działań, czyli 

de facto miejsce prowadzenia rewitalizacji, musi być ściśle przypisane przestrzeni, w której 

problemy społeczne się koncentrują. Logika ta oznacza również, że co do zasady obszarami 

zdegradowanymi są przestrzenie zamieszkałe. Aby wskazać, która część gminy Pełczyce 

jest zdegradowana, oprócz koncentracji problemów społecznych należy poszukiwać 

dalszych problemów, w tym gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych lub technicznych, gdyż rewitalizacja zakłada wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (kompleksowość  

rewitalizacji). 

Istotną cechą rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Rewitalizacja prowadzona 

jest bowiem na rzecz i wspólnie ze społecznością lokalną, zamieszkującą obszary 

zdegradowane. Zakłada się włączenie społeczności do procesu „zarządzania” rozwojem 

przestrzeni zdegradowanych, w tym aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia programu 

rewitalizacji, jak też jego realizacji. Program jest tworzony przez i dla mieszkańców. 

Konieczne jest poznanie ich opinii, ale również „pozyskanie” ich do procesów 

pozytywnych przemian, jakie będą zachodzić na obszarach, na których prowadzona  będzie 

rewitalizacja.  

Na wyżej wymienionych zasadach skonstruowany został Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Pełczyce.  

Po przeanalizowaniu wybranych wskaźników opisujących problemy społeczne w gminie 

Pełczyce zostały wskazane  miejsca koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.                     

Te problemy to: depopulacja, starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, ubóstwo, przemoc     

w rodzinie, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, aktywność obywatelska oraz 

przestępczość. 

Taki obszar w gminie Pełczyce zamieszkały był, wg danych UM w Pełczycach,                                      

w 2015 roku łącznie przez 4162 osoby, co stanowiło 52,56 % mieszkańców gminy.  

 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar 



22 
 

zdegradowany, w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego                    

z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych– w szczególności niskiego stopnia 

przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub środowiskowych                         

– w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz stanu środowiska lub przestrzenno       

-funkcjonalnych– w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych 

usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 

się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej 

jakości terenów publicznych lub technicznych – w szczególności degradacji stanu 

technicznego obiektów budowlanych (w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym) oraz 

niefunkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie                        

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 

Po  przeprowadzonej analizie stwierdzono, że na obszarze o najwyżej koncentracji 

problemów społecznych występują dalsze problemy: 

- Pełczyce– Strefa IV – zły stan obiektów budowlanych, 

- Pełczyce– Strefa III – niski poziom przedsiębiorczości, 

- Będargowo – niski poziom przedsiębiorczości, azbest, zły stan chodników, zły stan 

obiektów budowlanych, 

- Boguszyny – niski poziom przedsiębiorczości, azbest, zły stan chodników, 

- Lubiana – niski poziom przedsiębiorczości, azbest, 

- Przekolno – dzikie wysypisko śmieci, zły stan obiektów budowlanych. 

Obszar zdegradowany zamieszkany był (wg danych UM w Pełczycach w 2015 r.) przez 

2951 osób, co stanowiło 37,05% mieszkańców gminy. 

Za  obszar zdegradowany nie uznano przestrzeni jednostek delimitacyjnych Pełczyce Strefa 

II oraz Strefa V, pomimo znacznej koncentracji problemów społecznych. Na tym obszarze 

nie stwierdzono bowiem występowania pozostałych problemów, w tym ze sfer 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej lub technicznej.  

Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, 

wyznaczono obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest obszarem, na którym 

prowadzona będzie rewitalizacja. Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji nie może 

obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz być zamieszkany przez 

więcej niż 30% mieszkańców. Wyznaczony obszar rewitalizacji w Gminie Pełczyce 

obejmuje:  
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- Pełczyce – Strefa IV 

- Będargowo 

- Boguszyny 

- Lubiana 

- Przekolno 

Obszar gminy Pełczyce dotknięty jest problemami społecznymi, których przyczyn należy 

upatrywać jeszcze w przeobrażeniach społeczno-gospodarczych ubiegłych dekad (lata 90- 

te). Główną funkcją gospodarczą gminy było rolnictwo, zdominowane przez państwowe 

zakłady rolne (tzw. PGR-y). Praca w rolnictwie zapewniała utrzymanie znacznemu 

odsetkowi mieszkańców. Była to z reguły praca na miejscu, tj. pracownikom zakładów 

budowano obiekty mieszkalne– wielorodzinne. Wraz z upadkiem państwowych zakładów 

rolnych nie nastąpiły dynamiczne przeobrażenia gospodarcze, a tym samym duży odsetek 

osób pozostawał przez długi okres czasu bez zatrudnienia. Dzisiejsze problemy społeczne, 

w szczególności ubóstwa oraz bezrobocie są pochodną ww. przemian. Obszary wiejskie, na 

których gminy Pełczyce zamierza prowadzić rewitalizację to wsie, w których do lat 90- 

tych funkcjonowały PGR-y. 

W przypadku zdegradowanych obszarów wiejskich (Bedargowo, Boguszyny, Lubiana, 

Przekolno), zdecydowano o włączeniu do obszaru rewitalizacji całej zamieszkanej 

przestrzeni poszczególnych miejscowości, ze względu na dużą trudność w zdefiniowaniu 

koncentracji problemów w przestrzeni poszczególnych obszarów. Wymienione wsie są 

niedużymi społecznościami lokalnymi oraz niedużymi obszarami – realizowane działania 

rewitalizacyjne w poszczególnych miejscowościach oddziaływać będą na przestrzeń całych 

miejscowości oraz wszystkich mieszkańców. 

W przypadku miejscowości Pełczyce zdecydowano o wskazaniu do rewitalizacji 

przestrzeni centrum miasta, tj. jednostki delimitacyjnej Pełczyce– Strefa IV. W tej części 

miasta zaobserwowano najwyższą koncentrację zjawiska bezrobocia oraz ubóstwa. 

Zjawiska te w tej części miasta występowały z wyraźnie wyższą koncentracją w 

porównaniu do przestrzeni jednostki delimitacyjnej Pełczyce - Strefa III. W strefie III 

Pełczyc stwierdzono natomiast najwyższą koncentrację problemów starzejącego się 

społeczeństwa oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby. W gminie Pełczyce problemy 

ubóstwa oraz bezrobocia występują w dużej skali (liczba osób, którym przyznano pomoc 

społeczną oraz liczba bezrobotnych) co jest m. in. pochodną przemian gospodarczo-

społecznych ostatnich lat. W kontekście rewitalizacji gmina w pierwszej kolejności 

zamierza przeciwdziałać problemom ubóstwa i bezrobocia, dlatego jako priorytetowy do 

ujęcia w programie rewitalizacji uznano obszar jednostki delimitacyjnej Pełczyce IV. 
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Obszar centrum Pełczyc charakteryzuje się ponadto bardzo dużą degradacją tkanki 

miejskiej. W tej przestrzeni dominuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna w postaci 

kamienic wybudowanych przed1945 rokiem (94 obiekty budowlane). O skali degradacji 

świadczy liczba obiektów budowlanych wymagających remontów (47 takich obiektów).                 

W strefie III Pełczyc obiektów w złym stanie technicznym było 18. Oznacza to, że część IV 

Pełczyc charakteryzuje się wyraźnie wyższą koncentracją 

tego problemu. Mając na uwadze, że obszar rewitalizacji to przestrzeń koncentracji 

problemów (nie tylko społecznych), zdecydowano się w mieście Pełczyce rewitalizacją 

objąć także przestrzeń najbardziej zdegradowaną pod względem techniczny. 

Razem obszar rewitalizacji zamieszkiwało 2384 osoby, czyli 29,93% mieszkańców gminy. 

Powierzchnia obszaru rewitalizacji to około 2,325 km², co stanowi 1,16% powierzchni 

gminy.  

Program rewitalizacji jest dokumentem porządkującym sposób działania na rzecz 

wychodzenia ze stanów kryzysowych obszaru zdegradowanego. W przedmiotowym 

dokumencie datą docelową realizacji ujętych w nim projektów i przedsięwzięć jest 2023 

rok. Taka perspektywa czasowa wskazuje na to, że wizję obszaru rewitalizacji należałoby 

określić właśnie dla tego roku. Z drugiej strony podkreśla się, że rewitalizacja jest 

procesem wieloletnim, a jego komplementarność polega między innymi na spójności 

realizowanych przedsięwzięć w czasie, np. w odniesieniu do poprzednich programów 

rewitalizacji, realizowanych w latach 2007 – 2013. 

Zgodnie z wizją LPR obszar rewitalizacji  stanie się miejscem dynamicznych przemian 

społecznych. Nastąpi wyraźne zmniejszenie skali ubóstwa, bezrobocia oraz wzrost 

przedsiębiorczości. Mieszkańcy aktywnie  uczestniczyć będą w życiu społecznym oraz 

angażować się będą w działania na rzecz społeczności lokalnych. Korzystać będą                        

z rozwiniętej infrastruktury społecznej oraz zmodernizowanych przestrzeni publicznych. 

Przestrzeń miejska w Pełczycach stanie się atrakcyjną przestrzenią do zamieszkania oraz 

spędzania wolnego czasu. Przestrzeń zlokalizowana w historycznym centrum miasta, w 

sąsiedztwie jezior Panieńskiego i Stawno zmieni się dzięki podjętym działaniom zarówno 

Gminy, jak też podmiotów prywatnych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców. 

Działania gminy przyczynią się do poprawy przestrzeni publicznych, m. in. Placu 

Mickiewicza, Parku przy ul. Armii Polskiej oraz brzegów jezior. Widoczna będzie również 

poprawa stanu i estetyki obiektów mieszkalnych. Do 2023 roku zmodernizowanych 

zostanie kilkanaście kamienic. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni zachęcać 

będzie do przebywania w tej części miasta, co pozytywnie wpłynie na lokalną 

przedsiębiorczość, jak również tożsamość mieszkańców. Przestrzenie wiejskie, tj. sołectwa 
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Będargowo, Boguszyny, Lubiana oraz Przekolno zmienią się głównie w sferze społecznej. 

Widoczne będzie wyraźne zmniejszenie skali bezrobocia oraz wzrost indywidualnej 

przedsiębiorczości. 

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę społeczną możliwe będzie prowadzenie szeregu 

działań edukacyjnych i animacyjnych na rzecz mieszkańców sołectw. Sołectwa 

dysponować będą całorocznymi obiektami świetlic wiejskich, w których realizowanych 

będzie szereg działań na rzecz mieszkańców. Mieszkańcom służyć będą także 

zmodernizowane przestrzenie publiczne, do których zaliczyć należy boiska sportowe, place 

zabaw, parki. 

Cele główne rewitalizacji to: 

1. Zwiększona aktywność zawodowa oraz zmniejszona skala ubóstwa na obszarze  

rewitalizacji. 

2. Zwiększony poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

3. Zwiększona aktywność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz zrewitalizowana przestrzeń publiczna obszaru 

rewitalizacji. 

5. Poprawiony stan infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.  

6. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych oraz obiektów budowlanych obszaru 

rewitalizacji. 

Program rewitalizacji przygotowany jest przez Gminę, jednak w celu zwiększenia 

skuteczności prowadzonych działań zakłada się również udział innych podmiotów, także 

prywatnych (np. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, etc.). 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że program rewitalizacji powinien zawierać 

informacje o planowanych działań rewitalizacyjnych, w tym: 

identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których 

realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie 

w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji.  

Mając na uwadze powyższe, poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

przypisane zostały do dwóch list: 

- listy podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych– obejmujących 

najważniejsze projekty, które zostały dość precyzyjnie zdefiniowane,  

- listy pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych– obejmującej pozostałe 

pomysły, których nie udało się dość szczegółowo rozplanować na etapie tworzenia 

programu rewitalizacji, choćby ze względu na odległy termin realizacji, brak dostatecznej 

wiedzy nt. sposobu realizacji, etc., a także projekty o mniejszej skali oddziaływania. 
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Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

Projekt nr 1. Działania animacyjne i szkoleniowe na rzecz mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Projekt nr 2. Remonty i termomodernizacje obiektów mieszkalnych w Pełczycach. 

Projekt nr 3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w Pełczycach. 

Projekt nr 4.1. Modernizacja parku przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach oraz projekt                       

nr 4.2. Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pełczycach. 

Projekt nr 5. Zagospodarowanie terenów przy Jeziorach Panieńskie i Jeziora Stawno. 

Projekt nr 6. Rozwój i świadczenie usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży z 

obszaru rewitalizacji. 

Projekt nr 7. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, wpływających na integrację                     

i aktywność społeczności wsi Będargowo. 

Projekt nr 8. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Będargowo. 

Projekt nr 9. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, wpływających na integrację                      

i aktywność społeczności wsi Boguszyny. 

Projekt nr 10. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Boguszyny. 

Projekt nr 11. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, wpływających na integrację                    

i aktywność społeczności wsi Lubiana. 

Projekt nr 12. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Lubiana. 

Projekt nr 13. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, w pływających na integrację                   

i aktywność społeczności wsi Przekolno. 

Projekt nr 14. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno. 

Projekt nr 15. Remont zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w 

Będargowie. 

Projekt nr 16. Utworzenie placów zabaw na obszarze rewitalizacji w Będargowie                               

i Będargowcu, Boguszynach, Przekolnie. 

 

W 2018 r. zostały przygotowane i złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

Zachodniopomorskiego wnioski aplikacyjne o dofinansowanie n/w projektów                          

(w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej                           

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich RPO WZ 2014-2020): 

1) Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pełczycach 

2) Remont i termomodernizacje budynków w m. Pełczyce 

3) Zagospodarowanie terenów przy Jeziorach Panieńskie i Jeziora Stawno 
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4) Utworzenie placów zabaw na obszarze rewitalizacji w Będargowie i Będargowcu, 

Boguszynach, Przekolnie. 

 

W/w projekty otrzymały dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa.  

Projekt 1 i 4 został zrealizowany w 2019 r., natomiast projekt 2  - jest w trakcie realizacji 

(zostali wybrani wykonawcy robót budowlanych, z którymi zawarto umowy oraz inspektor 

nadzoru inwestorskiego, projekt jest realizowany przy współpracy 14 wspólnot 

mieszkaniowych), projekt 3 – planowany do realizacji w roku 2020- 2021. 

 

W 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach także działania 9.3 na 

realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno” przez 

Gminę, wniosek został pozytywnie oceniony, planowana realizacja w 2022 r.  

 

3. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016- 2020  
 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016- 2020  

przyjęty Uchwałą nr XII.82.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach w dniu 15 kwietnia 2016 r. 

jest elementem polityki samorządowej. Program wyznacza zasadnicze kierunki działań 

zmierzających do poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego                          

w granicach administracyjnych gminy Pełczyce.   

 Zasadniczą przesłanką opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami było 

uznanie zasobów dziedzictwa kulturowego za istotny czynnik wpływający                         

na kształtowanie się tożsamości lokalnej. Poprawa stanu zachowania zabytków oraz 

właściwe eksponowanie walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystanie zabytków na 

potrzeby społeczne, turystyczne, edukacyjne i gospodarcze, ma istotny wpływ na rozwój 

społeczno-gospodarczy gminy i poprawę jakości życia mieszkańców.  

 Gminny program opieki nad zabytkami wskazuje na sposoby i możliwości realizacji 

tych zadań poprzez planowe działania organizacyjne i finansowe, edukacyjne oraz 

promujące i upowszechniające wiedzę o dziedzictwie kulturowym gminy,                         

w szczególności wśród jej mieszkańców. Jako dokument o charakterze strategicznym służy 

podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania 

badań i prac z zakresu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania, 

promowania oraz poprawy  stanu dziedzictwa kulturowego na terenie gminy. Program 

opieki nad zabytkami nie ma charakteru aktu prawnego ani też uzupełniającego 

obowiązujące prawo. Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r., opieka sprawowana nad zabytkiem, należy do właścicieli                             
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i posiadaczy zabytków, a organy administracji nie mogą zastąpić właścicieli w opiece nad 

przedmiotami ich własności.   

„Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016-2020” stanowi                     

w swych założeniach kontynuację Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy 

Pełczyce na lata 2011-2015, przyjętego uchwałą nr VI/36/2011 Rady Miejskiej                          

w Pełczycach, z dnia 21 czerwca 2011 r. Zadania Programu realizowane są w miarę 

możliwości finansowych, ekonomicznych i prawnych gminy.  

Priorytety i cele „Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Pełczyce na lata 

2016-2020” zostały określone zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Zgodnie z art. 87 ust. 2  określono, że program ten ma na celu                                   

w szczególności:  

1) włączenie problemu ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;  

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego      

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody                                 

i równowagi ekologicznej;  

3) zahamowanie ewentualnych procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do 

poprawy stanu ich zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego;  

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;  

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z użytkowaniem tych obiektów;  

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami.  

  Zgodnie z zapisami Programu zadania Gminnego programu opieki nad zabytkami                   

są realizowane poprzez wspólne działania władz samorządowych, Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowy Urząd Pracy, właścicieli oraz 

zarządców obiektów, parafie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, w ramach 

posiadanych przez te jednostki kompetencji i obowiązków w oparciu o przepisy prawa.                 

W imieniu Gminy Pełczyce zadania będą wykonywane bądź wspierane przez gminne 

jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole, gminne placówki kultury– biblioteka, 
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ośrodek kultury) oraz referaty Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych, poprzez 

istniejące i planowane instrumenty: 

• prawne (np. poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów  

o wartościach artystycznych i zabytkowych, prowadzenie gminnej ewidencji 

zabytków, wykonywanie decyzji administracyjnych, np. wojewódzkiego 

konserwatora zabytków),  

• finansowe (np. udzielanie dotacji na prace remontowe, konserwatorskie  

i prace budowlane przy zabytkach, środki budżetowe na zadania własne                        

z przeznaczeniem na remonty i modernizacje zabytków będących własnością 

gminy, korzystanie z programów uwzględniających dofinansowanie z środków 

zagranicznych, nagrody, ulgi finansowe), 

• społeczne (działania stymulujące np. w zakresie edukacji, promocji, informacji, 

działań sprzyjających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami 

oraz rozwojem turystyki), 

• kontrolne (m.in. monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu 

zachowania dziedzictwa kulturowego – gminnej ewidencji zabytków), 

• koordynacji (m.in. poprzez realizacje projektów i programów dotyczących ochrony 

dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., współpraca z ośrodkami naukowymi                 

i akademickimi, związkami wyznaniowymi). 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz 

sporządził sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Pełczyce na lata 2016- 2020 za okres od 16 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 

r., które znajduje się w całości na BIP Pełczyce pod adresem: 

https://bip.pelczyce.pl/strony/4323.dhtml. 

W 2019 r. roku za pomocą dostępnych i możliwych środków łączna wysokość 

dotacji przekazanych przez Gminę Pełczyce na prace przy zabytkach wyniosła                         

46 655,20 zł, z czego: 

- 31 600,00 zł na prace prowadzone przy remoncie dachu kościoła filialnego pw. 

Św. Kazimierza w Jarosławsku (druga połowa dachu); 

- 15 055,20 zł na modernizację instalacji elektrycznej kościoła pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Pełczycach.  



30 
 

W ostatnich 2 latach stan ewidencyjny zabytków nieruchomych 

 i ruchomych wpisanych do Wojewódzkiego rejestru zabytków nie uległ zmianie, także 

nie uległa zmianie Gminna Ewidencja Zabytków. 

W celu wyeksponowania obiektów dziedzictwa kulturowego dla potrzeb 

turystycznych i społecznych podejmowane są różnokierunkowe działania mające na 

celu promocję obiektów zabytkowych np. w materiałach promocyjnych                               

i informacyjnych przygotowywanych przez Gminę Pełczyce lub stowarzyszenia, 

których Gmina jest członkiem (m.in. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich,  

Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”). 

Pracownicy Urzędu Miejskiego (Referatu Inwestycji i Promocji) na bieżąco 

udzielają informacji dot. rejestru zabytków oraz możliwości pozyskiwania środków 

finansowych przeznaczonych na poprawę istniejącego stanu. Pracownicy 

niejednokrotnie pomagają organizacjom/ stowarzyszeniom w przygotowywaniu 

wniosków aplikacyjnych. 

 

4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Pełczyce 

 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Pełczyce zostało uchwalone niezwłocznie po wygaśnięciu ważności planów miejscowych  

Uchwałą Nr IX/58/03  Rady Miejskiej w Pełczycach w dniu 3 lipca 2003 r. i obejmuje 

całość obszaru gminy.  

 Założeniem Studium było wyznaczanie kierunków rozwoju gminy, lecz  dokument 

ten nie zastępuje planów miejscowych.  W 2012 r. Uchwałą Nr XIII.87.2012 Rady 

Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. została wprowadzona zmiana do 

studium, która dotyczyła zmiany przeznaczenia obszaru o powierzchni około 9,00 ha 

położonego przy ul. Pionierów/ nad jeziorem Krzywe w części stanowiącego własność 

gminy,  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i osoby prywatnej.  Zmiana Studium 

poprzedzała uchwalenia dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i wprowadzenia funkcji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w miejsce 

dotychczasowych terenów rolniczych. 

Każda zmiana studium  to  procedura administracyjna trwająca od 4- 6 miesięcy  (koszt                    

w zależności od wielkości obszaru i  zakresu wprowadzanych zmian od 20 tys. zł                           

i przeprowadzana przez osobę uprawniona– urbanistę. 

Ocena aktualizacji i program wprowadzania zmian w studium, z uwagi na charakterystykę      

i specyfikę gminy może być doraźnie realizowana i uzależniona od występujących  potrzeb 



31 
 

gminy bądź zainteresowanych podmiotów. 

Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte są uchwałami: 

1) Uchwala Nr XX/154/2001   Rady Miejskiej w Pełczycach   z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie zmian miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce 

w miejscowości: Ługowo dz. nr  ewid. 83/2, 83/3, 83/4, 83/6, 83/8, 83/9,  83/11, 82/7, 82/8, 

82/9 Będargowo dz. nr ewid. 3/3, 3/4. 

2) Uchwała Nr XXXI/175/97 Rady Miejskiej  w Pełczycach z dnia 27 listopada 

1997 r.  w sprawie uchwalenia  zmian  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego  miasta  Pełczyce: teren działki o numerze ewidencyjnym   332,  

                teren działki o numerze ewidencyjnym   47,  

                teren działki o numerze ewidencyjnym   53. 

3) Uchwała Nr XXXI/176/97 Rady Miejskiej  w Pełczycach z dnia 27 listopada 

1997 r.  w sprawie uchwalenia  zmian  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy  Pełczyce w miejscowości  Łyskowo o numerach ewidencyjnych: 

80/3 lub 83/3, 82, 84/1.   

4) Uchwała Nr XXXI/177/97 Rady Miejskiej  w Pełczycach z dnia 27 listopada 

1997 r.  w sprawie uchwalenia  zmian  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy  Pełczyce w miejscowości Chrapowo  tereny działek o numerach 

ewidencyjnych  53/1 i 54.   

5) Uchwała Nr XXXI/178/97 Rady Miejskiej  w Pełczycach z dnia 27 listopada 

1997 r.  w sprawie uchwalenia  zmian  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy  Pełczyce w miejscowości  Będargowo  teren działki o numerze  

ewidencyjnym  130.   

6) Uchwała  Nr XIII.88.2012  Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                    

„ Pionierów- Jez. Krzywe” w Gminie Pełczyce. 

 Plany obejmują około 29,00 ha powierzchni Gminy i wyznaczają różne funkcje 

obszarów położonych w obszarze m. Pełczyce,  m. Ługowo, m. Będargowo, m. Łyskowo                

i m. Chrapowo. Stopień pokrycia miejscowymi planami wynosi 0,15% w stosunku do 

całego obszaru gminy. 

Ocena aktualizacji i program uchwalania nowych planów, analogicznie jak w przypadku 

studium może  być doraźnie realizowana i uzależniona od występujących  potrzeb gminy 

bądź zainteresowanych podmiotów. Działania w zakresie aktualizacji studium i uchwalania 

nowych miejscowych planów z uwagi na racjonalność powinny być działaniami 

skorelowanymi. 
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Gminny zasób nieruchomości komunalnych obejmuje obszar  321,49 ha, na który 

składają się:  

- terenów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę- 56,97 ha; 

- tereny zieleni, rowy- 14,44 ha; 

- drogi publiczne i niepubliczne- 212,88 ha; 

- boiska i place sportowe- 13,20 ha; 

- pozostałe , nieużytki-  24,00 ha. 

 

Część zasobu stanowią nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz: 

- Szkół Podstawowych w Pełczycach, Lubianie, Będargowie i Chrapowie oraz Przedszkola  

Miejskiego w Pełczycach- 5,65 ha; 

- Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach zarządzającego wiejskimi świetlicami 

i plażą miejską „Pełczanka” o łącznym obszarze 3,22 ha; 

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach zarządzającego  

nieruchomościami, na których znajduje się infrastruktura komunalna, wodociągi, siedziba 

zakładu, plac manewrowy, oczyszczalnie ścieków, cmentarze o łącznej powierzchni 5,12 

ha. 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz, który za zgodą Rady Miejskiej 

w Pełczycach przeznacza do sprzedaży, wydzierżawia i wynajmuje oraz  nabywa 

nieruchomości. 

 
 

5. Transport zbiorowy 
 
 Zgodnie z art. 9. ustawy o pub. Transporcie zbiorowym Plan zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej "planem transportowym",                          

w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej, opracowuje: 

1) gmina: 

a) licząca co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 

mieszkańców- w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym 

obszarze; 
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2) związek międzygminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 000 mieszkańców-       

w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących 

związek międzygminny; 

2. Plan transportowy może być opracowany przez właściwego organizatora na obszarze 

liczącym mniejszą liczbę mieszkańców niż określona w ust. 1 pkt 1-4. 

Gmina Pełczyce nie jest zobowiązana do opracowania Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego i nie  posiada takiego dokumentu. 

 Gmina w 2019 r. przeprowadziła postępowanie przetargowe na dowóz uczniów do 

przedszkola i szkół na terenie gminy Pełczyce w zakresie zakupu biletów miesięcznych. 

 Z przewozów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy po wykupieniu biletu,                   

z zastrzeżeniem, że pierszeństwo mają dzieci dowożone do szkół.  

 W 2019 r. 3 przewoźników świadczyło usługi na rzecz Gminy w zakresie dowozu 

dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy, do SPD "Bratek" oraz SOSW Nr 1 dla 

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. Gmina we własnym zakresie dowoziła do 

szkół specjalnych i ośrodków w Suliszewie i Niemieńsku.  
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V. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 

1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach zarządza  93  lokalami  

w skład których wchodzi 18 mieszkań socjalnych (w tym jedno mieszkanie niebędące 

własnością Gminy) oraz mieszkania komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych.  

Zakład administruje również 4 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których 

znajduje się łącznie 7 lokali komunalnych. 

Pod koniec każdego roku przygotowywany jest plan remontów, które Zakład 

zamierza przeprowadzić w następnym roku kalendarzowym. 

I tak w  2019 r. w lokalach i budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Pełczycach przeprowadzono liczne remonty na kwotę ok. 116 000,00 zł polegające m. in. 

na: 

• wymianie pokrycia dachowego       -  2 budynki 

• naprawie istniejącego pokrycia dachowego   -  3 budynki 

• wymianie przyłącza wodno-kanalizacyjnego   -  1 budynek 

• otynkowaniu komina i wykonanie schodów do budynku  -  1 szt. 

• wymianie instalacji elektrycznej     -  3 lokale 

• częściowym remoncie mieszkań     -  3 lokale 

• wykonaniu instalacji wodno– kanalizacyjnej w łazience -  1 lokal 

• zakupie i montażu dwufunkcyjnego pieca gazowego  - 1 szt 

• przestawieniu pieca kaflowego     - 1 szt 

Część powyższych remontów przeprowadzona została na podstawie założonych 

planów remontów z 2018 r., pozostałe remonty wyniknęły z konieczności ich 

przeprowadzenia w związku z bardzo złym stanem technicznym obiektów stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Decyzją kierownika, lokatorzy przeprowadzający remonty w lokalach komunalnych na 

własny koszt, mają prawo  do zwrotu poniesionych nakładów udokumentowanych 

fakturami, poprzez obniżenie czynszu najmu o 50 % jego pełnej wartości, aż do zwrotu 

poniesionej kwoty, nie dłużej jednak niż do czasu trwania stosunku najmu.  
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2. Polityka czynszowa na terenie Gminy Pełczyce 
 

Szczegółowe zasady polityki czynszowej prowadzonej na terenie Gminy Pełczyce 

reguluje Uchwale Nr XXIV/174/2001 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 listopada    

2001 r. (załącznik nr 1). 

Uchwała ta określa czynniki mające wpływ na wysokość czynszu i ich wskaźniki. 

Podwyżki czynszu w kolejnych latach wprowadzane były na podstawie Zarządzeń 

Burmistrza Pełczyc i podawane były do wiadomości lokatorów na piśmie  na 3 miesiące 

przed ich wprowadzeniem. 

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 84/2017 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 października 2017 r. 

(załącznik nr 2) od dnia 01.01.2018 do 31.12.2019 r. obowiązywały następujące stawki 

bazowe czynszu: 

• dla lokali mieszkalnych – 2,70 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, 

• dla lokali socjalnych – 0,54 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. 

Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty 

konserwacji bieżącej, koszty utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania 

nieruchomości wspólnej i płatny jest z góry do 10-go każdego miesiąca na wskazany 

rachunek bankowy lub w kasie Zakładu. Opłaty związane z eksploatacją mieszkania 

niezależne od właściciela tj. za energię elektryczną, gaz, wodę czy odprowadzone ścieki 

lokator opłaca we własnym zakresie bezpośrednio do dostawcy mediów. 

Lokatorzy będący w trudnej sytuacji finansowej korzystają z pomocy Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach gdzie min. otrzymują tzw. dodatki 

mieszkaniowe, które przelewane są bezpośrednio na konto bankowe Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach i zaliczane na poczet opłat bieżących danego 

lokatora. W 2019 r. do Zakładu wpłynęły dodatki mieszkaniowe na kwotę 15 289,12 zł. 

Najemcy lokali komunalnych mają również możliwość, za zgodą Burmistrza 

Pełczyc,  przeprowadzić zamianę mieszkań  wchodzących w skład zasobów lokalowych 

Gminy. 

W stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne polegające na:  

1. wysyłaniu wezwań do zapłaty; 

2. przygotowywaniu pozwów do Sądu; 

3. przygotowywaniu wniosków egzekucyjnych do Komornika; 

4. informowaniu lokatorów o zamiarze wypowiedzenia umowy; 

5. wypowiedzenie umowy najmu. 
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Na pisemny wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

dłużnika lub uzasadnionym interesem publicznym należności mogą być: umorzone, 

rozłożone na raty lub mogą zostać odroczone terminy spłaty.  

Od maja 2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 28.2018 Burmistrza Pełczyc z dnia   

15 maja 2018 r. (załącznik nr 3) lokatorzy posiadający zaległość z tytułu opłat za czynsz, 

mają możliwość zamiany formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego  

na świadczenie rzeczowe czyli tzw. odpracowywanie zadłużenia. Od wejścia w życie  

w/w Zarządzenia do dnia 31.12.2019 r. z takiej formy pomocy skorzystało w naszej gminie  

7 rodzin, a kwota odpracowanych czynszów w tym okresie wyniosła ponad 16 000,00 zł 

Wskutek prowadzonej od 2016 r. procedury windykacji należności oraz odrabiania 

czynszu, zadłużenie za czynsz na koniec 2019 r. zmalało o ok. 43 % w stosunku do 2015 r.  

 

3. Infrastruktura wodno– kanalizacyjna, cmentarze komunalne, parki w mieście, 

place, drogi gminne, chodniki i boiska sportowe.   

 
1) Infrastruktura wodna 

W zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach znajdują 

się trzy stacje uzdatniania wody, które podają wodę do sieci wodociągowej o łącznej 

długości ok. 90 km. 

1) Stacja uzdatniania wody Pełczyce 

Stacja uzdatniania wody Pełczyce zasila w wodę miejscowości: Pełczyce, Bolewice, 

Chrapowo, Jagów, Łyskowo, Wierzchno, Sarnik, Niesporowice, Ługowo, Krzynki, 

Trzęsacz oraz trzy miejscowości Gminy Barlinek: Żydowo, Wilcze, Niepołcko. 

W miejscowości Pełczyce znajdują się dwa ujęcia wody. 

Na terenie pierwszego stwierdzono występowanie 2 czwartorzędowych warstw 

wodonośnych. Obecnie wykorzystywane studnie w ww. ujęciu to: 

1. studnia  SW2 - wydajność eksploatacyjna –92 m³/ h,  

2. studnia SW1a - wydajność eksploatacyjna – 40 m³/ h,  

3. studnia SW3 - wydajność eksploatacyjna – 60 m³/ h,  

Na terenie ujęcia drugiego występują 3 warstwy wodonośne poziomu 

plejstoceńskiego. Obecnie w tym ujęciu wykorzystywana jest: 

1. studnia  SW2 o wydajności eksploatacyjnej 23 m³/h. 

Średnia ilość wody podawanej do sieci ze SUW w Pełczycach wynosi ok. 25 m³/ h, co daje 

600 m³/ dobę, 18.000 m³/ m-c, 216.000 m³/ rok. 
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Stacja uzdatniania wody w Pełczycach jest obiektem wybudowanym w latach         

70.tych ubiegłego wieku. W roku 2019 została rozpoczęta budowa nowej stacji uzdatniania 

wody w Pełczycach. Planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2020 roku. 

2) Stacja uzdatniania wody Lubiana 

  Stacja uzdatniania wody Lubiana zasila w wodę następujące siedem miejscowości: 

Lubiana, Lubianka, Boguszyny, Bukwica, Płotno, Nadarzyn, Brzyczno. 

Rurociągi łączące poszczególne miejscowości są nowe, natomiast sieć w samych 

miejscowościach wybudowana została w latach 70 XX w.  

W miejscowości Lubiana znajduje się jedno ujęcie wody z utworów czwartorzędowych, na 

którym eksploatowane są trzy studnie: 

 1. Studnia nr 1, wydajność eksploatacyjna – 45 m³/ h, 

 2. Studnia nr 2, wydajność eksploatacyjna – 45 m³/ h,  

 3. Studnia nr 3, wydajność eksploatacyjna – 45 m³/ h,  

Średnia ilość wody podawanej do sieci ze SUW w Lubianie wynosi ok. 8 m³/ h, co daje  

192 m³/dobę, 5 760 m³/m-c, 69 120 m³/rok. 

3) Stacja uzdatniania wody Przekolno 

Stacja uzdatniania wody Przekolno zasila w wodę cztery miejscowości: Przekolno, 

Będargowo, Będargowiec, Jarosławsko. 

W miejscowości Przekolno znajduje się jedno ujęcie wody z utworów 

czwartorzędowych, na którym eksploatowane są dwie studnie: 

1. Studnia nr 1a, wydajność eksploatacyjna 40m³/h,  

2. Studnia nr 2, wydajność eksploatacyjna 38m³/h,  

Średnia ilość wody podawanej do sieci ze SUW w Przekolnie wynosi ok. 9 m³/ h, co daje  

216 m³/dobę, 6 480 m³/m-c, 77 760 m³/ rok. 

 Stacje uzdatniania wody Przekolno i Lubiana są to nowe obiekty w pełni 

zautomatyzowane.  

Prowadzono działania mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody. 

Wymieniono niesprawne przyłącza wodociągowe w miejscowościach: Pełczyce, Chrapowo, 

Nadarzyn, Lubiana, Płotno. Na bieżąco usuwano awarie, dokonywano niezbędnych 

remontów. Zinwentaryzowano wodomierze u wszystkich odbiorców w gminie.  

W SUW w Lubianie zostały wymienione przepustnice oraz napędy do przepustnic.  

W celu poprawienia skuteczności odczytywania zużycia wody u odbiorców                                     

z najwyższym zużyciem rozpoczęto proces montaży wodomierzy elektronicznych.                           

W SUW w Przekolnie i Pełczycach zostały wymienione pompy głębinowe. 
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2) Infrastruktura kanalizacyjna 

W zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach znajdują się 

dwie oczyszczalnie ścieków:  

1. Oczyszczalnia ścieków Pełczyce odbiera ścieki z następujących miejscowości: 

Pełczyce, Bolewice, Przekolno, Trzęsacz, Będargowo, Będargowiec, Łyskowo, Wierzchno, 

Chrapowo, Jagów, Sarnik, Niesporowice. Na sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki 

do oczyszczalni w Pełczycach funkcjonuje 38 przepompowni ścieków.  

W roku 2019 kontynuowana była rozpoczęta w 2018 roku modernizacja sieci 

kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w aglomeracji Pełczyce. 

2. Oczyszczalnia ścieków Jarosławsko odbiera ścieki z miejscowości: Jarosławsko, 

Krzynki, Ługowo. Na sieci kanalizacyjnej funkcjonuje 11 przepompowni ścieków. Sieć 

kanalizacyjna wybudowana została na początku XX w.  

Prowadzono działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom gminy nieprzerwanego 

korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej. Głównym zajęciem pracowników działu 

kanalizacji  było usuwanie bardzo licznych awarii na przepompowniach ścieków.  

Dokonywano niezbędnych remontów i wymian w zakresie infrastruktury technicznej 

zarówno na przepompowniach jak i oczyszczalniach ścieków.  

 W 2019 roku rozpoczęła się modernizacja przepompowni ścieków w aglomeracji 

Pełczyce. W Pełczycach została zmodernizowana przepompownia nr 2 przy ulicy 

Chrobrego, w obszarach wiejskich zostały zmodernizowane przepompownie: Będargowo 

1szt., Niesporowice 2szt., oraz w Jagowie 1szt. 

 W 2020 roku planowane jest zmodernizowanie wszystkich pozostałych 

przepompowni w aglomeracji Pełczyce. 

 Oczyszczalnia ścieków w Sarniku w roku 2019 została zlikwidowana.    

Wybudowana w jej miejsce przepompownia ścieków w Sarniku przesyła ścieki                              

z miejscowości Sarnik i Niesporowice do oczyszczalni ścieków w Pełczycach.                                                          

W Łyskowie powstała nowa przepompownia ścieków, do której włączono                                   

9 nieskanalizowanych dotąd lokali mieszkalnych. 

 

3) Cmentarze komunalne 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje następującymi cmentarzami: 

Pełczyce, Bolewice, Przekolno, Jarosławsko, Krzynki, Chrapowo, Jagów, Lubiana. 

Ogrodzenia cmentarzy w Chrapowie, Przekolnie, Bolewicach, Jagowie oraz częściowo                  

w  Pełczycach wymagają remontu. Są to  ogrodzenia z płyt betonowych budowane w latach 

70- 80 ubiegłego wieku.  
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Alejki na cmentarzach w Jagowie, Krzynkach oraz częściowo w  Pełczycach (ok. 30%)  

wymagają wymiany.  

Prowadzono działania mające na celu utrzymanie porządku i czystości                            

na cmentarzach. Alejka na cmentarzu w Jarosławsku została zmodernizowana.                                    

W ramach modernizacji położono nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz wstawiono 

nową bramę wjazdową.  

 

6) Parki miejskie. 

 W Pełczycach znajdują się trzy parki: park przy ul. B. Chrobrego nad jeziorem 

Stawno im. Jana Pawła II, park przy ul. Armii Polskiej oraz park nad Jeziorem Panieńskim 

przy ul. Parkowej i B. Chrobrego. Dwa  pierwsze z wymienionych są parkami utworzonymi 

w XX wieku z nowymi nasadzeniami, trzeci to park stary, którego kształt i przeznaczenie 

funkcjonalne ulegnie częściowej zmianie w związku z inwestycjami zagospodarowania 

terenów wokół jeziora Panieńskiego.  

Parki miejskie są wg bieżących potrzeb pielęgnowane poprzez koszenie trawników, 

pielenie, nasadzanie nowych roślin oraz cięcie żywopłotów. W parku przy ulicy Armii 

Polskiej została naprawiona nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, odmalowany został 

również drewniany pomost oraz wybudowana została przepompownia, która pozwala 

regulować poziom wody w stawie, co zapobiega zalewaniu infrastruktury parku oraz 

przyległych ogrodów działkowych. 

    

5) Place miejskie 

Na terenie miasta Pełczyce znajdują się dwa place: Rynek Bursztynowy, służący 

głównie jako parking samochodowy przy ratuszu miejskim, oraz Plac Mickiewicza, tzw. 

„Stary Rynek”, który został w 2018 r. gruntownie zmodernizowany.  

W 2018 roku zmodernizowany został Plac Mickiewicza na którego terenie stanęły 

fontanna, ławki, miejska ładowarka smartfonów,  mini- plac zabaw dla dzieci oraz pomnik 

upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości czyniąc Plac miejscem uroczystych 

spotkań mieszkańców. Plac został przekazany pod zarząd ZGKiM, w ramach którego 

dokonywano prac porządkowych, koszenia trawników, pielenia oraz oczyszczania 

zbiornika fontanny.  

 

6) Drogi gminne i chodniki 

Długość publicznych dróg gminnych wynosi w gminie Pełczyce 65 km. Drogi        

te w większości znajdują się w dobrym stanie technicznym, w związku z prowadzonymi                 
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w ostatnich latach modernizacjami. W drugiej połowie 2019 roku rozpoczęła się budowa 

ścieżki rowerowej w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc– 

odcinek Pełczyce– granica gminy”. 

 Potrzebę modernizacji należy wskazać na następujących ulicach: 

1. ul. Zamkowa - w części gruntowej nawierzchnia do remontu, brak chodnika. 

2. ul. Rakoniew - nawierzchnia z kostki betonowej, typu „trelinka”- do remontu. 

Dokonywano porządkowania oraz bieżących napraw chodników miejskich w Pełczycach. 

Na ulicy Polnej w Pełczycach zamontowany został próg zwalniający. Dokonano również 

wymiany zniszczonych znaków drogowych w obszarze miasta Pełczyce.  

 

7) Infrastruktura sportowa w Gminie Pełczyce 

W gminie Pełczyce znajduje się  6 wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni 

syntetycznej, zlokalizowanych w Pełczycach, Boguszynach, Lubianie, Lubiance, 

Będargowie i Sarniku.  

Ponadto w Jarosławsku, Przekolnie i w Chrapowie znajdują się wielofunkcyjne boiska 

typu ORLIK wyposażone w budynki szatni sportowych, boiska wielofunkcyjne                                    

o nawierzchni syntetycznej oraz dodatkowo niepełnowymiarowe boiska piłkarskie                             

z nawierzchnią ze sztucznej trawy. W chwili obecnej nawierzchnie ze sztuczna trawa 

zostaną poddane zabiegowi renowacji oraz naprawione zostaną uszkodzone miejsca                                      

w nawierzchniach syntetycznych boisk.   

Na terenie gminy Pełczyce znajduje się 12 boisk piłkarskich, z których urządzone                        

i wykorzystywane do zorganizowanych rozgrywek jest 5. Są to boiska w Pełczycach, 

Sarniku, Nadarzynie, Będargowie i Jarosławsku. Pozostałe boiska na terenie gminy nie są 

obecnie użytkowane pod cele sportowe.  

W 2020 r. realizowana jest modernizacja stadionu klubu piłkarskiego „Kłos”                             

w Pełczycach. W ramach tego zadania zostaną m. in. wyremontowane trybuny, 

zainstalowane piłko- chwyty, oświetlenie płyty boiska oraz monitoring. 
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VI.  Ochrona środowiska 

1.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pełczyce (w tym gospodarka 
odpadami). 

 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pełczyce” został przyjęty uchwałą                 

nr XI.73.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach w  dniu 17 marca 2016 r. 

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  (PGN)  dla  Gminy  Pełczyce  jest  dokumentem 

strategicznym  wyznaczającym  główne  cele  i  kierunki  działań  w  zakresie  poprawy 

jakości  powietrza,  efektywności  energetycznej,  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń,                  

w tym  także  gazów  cieplarnianych  (benzo(a)pirenu)  dwutlenku  siarki  oraz  tlenków 

azotu).  Ich  realizacja  przyczyni  się  do  osiągnięcia  celów  określonych  w pakiecie 

klimatyczno- energetycznym  do  roku  2020,  a  także  do  poprawy  stanu  środowiska                    

i jakości życia mieszkańców Gminy Pełczyce.  

Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały wytyczne 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. W opracowaniu przedstawiono 

ogólne informacje o PGN, metodykę jego opracowania oraz  cel  sporządzania  dokumentu.  

Zebrane  zostały  wyniki  analizy  dokumentów strategicznych  na  szczeblu  globalnym,  

krajowym,  wojewódzkim  oraz lokalnym  pod względem ich zgodności z zakresem PGN. 

Głównym celem tej analizy było wskazanie celów oraz założeń powiązanych z gospodarką 

niskoemisyjną.  

 W  dokumencie  przedstawiona  została  wielokryterialna  diagnoza  obszaru  

objętego planem,  obejmująca  m.  in.  analizę  stanu  aktualnego,  w  tym  ocenę  stanu  

jakości powietrza, jako komponentu środowiska, w którym najwyraźniej obserwowane 

będą rezultaty  działań  związanych  z  realizacją  PGN  oraz  ocenę  stanu  systemów 

zaopatrzenia  w  gaz,  energię  elektryczną  oraz  ciepło  sieciowe.  Ponadto 

scharakteryzowano system transportowy na terenie gminy. Na podstawie zebranych 

informacji  zdiagnozowane  zostały  obszary  problemowe,  związane  tematycznie                           

z zakresem  PGN.  W  oparciu  o  obszary  problemowe  wyznaczone  zostały  cele 

strategiczne  i  szczegółowe,  a  także  właściwe  kierunki  działań.  Zaproponowane 

działania  powinny  przynieść  gminie  efekt  ekologiczny  w  postaci  ograniczenia  emisji 

substancji do powietrza, jak również redukcji zużycia energii finalnej.  

 Zakres  tematyczny  Planu  odnosi  się  do  działań  inwestycyjnych,  oraz  nie 

inwestycyjnych  w sektorze  mieszkalnictwa  indywidualnego,  budownictwa użyteczności  

gminnej,  transportu  prywatnego  i  publicznego,  floty  gminnej, oświetlenia publicznego 

oraz przemysłu, usług i handlu. Dla każdego z ww. sektorów przedstawiono  wyniki  

bazowej  inwentaryzacji  emisji  dwutlenku  węgla,  której  celem jest wyliczenie ilości CO²  
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wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Pełczyce  w  roku  bazowym  

2010.  Dane  te  umożliwiają  identyfikację  głównych antropogenicznych  źródeł  emisji  

CO²   oraz  wyznaczenie  i  odpowiednie zhierarchizowanie  pod  względem  ważności  

środków  wpływających  na  redukcję zinwentaryzowanej redukcji.  

 Zadania  do  realizacji  ujęto  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  w  którym 

przedstawiono  jednostki  odpowiedzialne  za  poszczególne  zadania,  termin  realizacji, 

orientacyjne koszty realizacji zadań oraz źródło finansowania.  

 Harmonogram zawiera również  rezultaty  energetyczne  oraz  ekologiczne.                      

W  dokumencie  została  zawarta także  analiza  programów  i  funduszy  na  poziomie  

międzynarodowym,  krajowym, wojewódzkim i lokalnym  pod  kątem  możliwości  

uzyskania  dofinansowania  na działania realizowane w ramach planu gospodarki 

niskoemisyjnej. Wskazane zostały rodzaje działań oraz grupy beneficjentów którzy mogą 

ubiegać się o dofinansowanie.  

 W przedmiotowym dokumencie przedstawiono również analizę SWOT realizacji 

PGN, tj. analizę mocnych i słabych stron, szanse i zagrożenia realizacji zaproponowanych 

działań oraz wskazano proponowane wskaźniki monitoringu realizacji PGN.  

W dokumencie założono następujące cele strategiczne przewidziane do realizacji: 

• zmniejszenie  stężenia  substancji  zanieczyszczających  w  powietrzu  na  

terenie gminy – pyłu zawieszonego PM10 do poziomu dopuszczalnego oraz  

B(a)P do poziomu docelowego i utrzymywania ich na tych poziomach;  

• racjonalizacja  wykorzystania  źródeł  energii  oraz  stymulowanie  poprawy 

efektywności energetycznej na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia                        

w energię odbiorców z terenu gminy;  

• redukcja  zużycia  energii  finalnej,  poprzez  podniesienie  efektywności 

energetycznej budynków;  

• zwiększenie efektywności wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;  

• stworzenie  systemu  gospodarki  odpadami  zgodnego  z  zasadami 

zrównoważonego  rozwoju:  minimalizacja  ilości  wytwarzanych  odpadów 

oraz  wprowadzenie  nowoczesnego  systemu  ich  odzysku                                            

i unieszkodliwiania;  

• edukacja i promocja w obszarze ochrony środowiska. 

Celem strategicznym jest redukcja emisji dwutlenku węgla, a jego osiągnięcie jest możliwe 

poprzez realizację celów szczegółowych. Zdefiniowano następujące cele szczegółowe: 
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1. Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych, użyteczności publicznej 

objętych termomodernizacją. 

2. Przygotowanie programu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej 

i budynkach komunalnych. 

3. Zastępowanie wyeksploatowanych źródeł wytwarzania ciepła urządzeniami 

produkującymi prąd i ciepło w kogeneracji.  

4. Rozbudowa sieci gazowej z uwzględnieniem stref ochronnych. 

5. Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa – wprowadzenie/popularyzacja 

nowych technologii w zakresie produkcji i wykorzystania energii                        

w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej przy 

wykorzystaniu dofinansowania dostępnych programów wsparcia. 

6. Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych                                       

i przedsiębiorstwach. Rozwój inwestycji infrastrukturalnych związanych                         

z energetyką odnawialną. 

7. Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych                     

w tym zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

8. Wykorzystanie odpadów komunalnych do produkcji energii we współpracy                         

z innymi gminami. 

9. Rozwój systemów transportu zbiorowego. 

10. Rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy. 

11. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia ulicznego. 

12. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności 

publicznej. 

13. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

14. Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców. 

15. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego. 

16. Ograniczenie emisji komunikacyjnej. 

17. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie. 

Osiągnięcie założonego celu strategicznego jest możliwe poprzez realizację konkretnych 

działań w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2020 roku.                          

W niniejszym opracowaniu wyszczególniono zadania: 

− inwestycyjne, 

− nieinwestycyjne (edukacyjne, promocyjne). 
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W tabeli poniżej zaprezentowano zadania proponowane do realizacji do 2020 roku, których 

celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza  oraz stan ich 

realizacji/zaawansowania: 

Lp. Nazwa działania 
Jednostka 

realizująca 

Termin 

realizacji 

Stan zaawansowania 

 

1. 

Remont oczyszczalni ścieków 
w Jarosławsku i Pełczycach 
wraz z remontem 
przepompowni, budowa stacji 
uzdatniania wody, modernizacja 
sieci wodociągowych 

Gmina 2016-2020 

Gmina Pełczyce uzyskała 
dofinansowanie na budowę SUW, 

budowę sieci wodociągowych, 
remont przepompowni oraz 

modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Pełczycach (inwestycja w trakcie 

realizacji) 

2. 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

Gmina 2016-2020 
Została docieplona świetlica w m. 

Sarnik. 

3. 
Modernizacja kotłowni 
zlokalizowanych w gminie 

Gmina 2016-2020 - 

4. 
Budowa „Zespołu elektrowni 
wiatrowych Pełczyce” 

Podmioty 
zewn. 

2016-2020 - 

5. 

Budowa instalacji urządzeń 
pozyskujących energię ze 
źródeł odnawialnych na 
potrzeby zaopatrzenia w ciepło 
obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Pełczyce 

Gmina 2016-2020 - 

6. 

Uzbrojenie terenów KSSSE 
Podstrefa Pełczyce (kanalizacja, 
woda, drogi z cz. chodnikami, 
oświetlenie) 

Gmina 2016-2020 
Gmina uzyskała dofinansowanie na 

zadanie. W 2019 r. została 
podpisana umowa. 

7. 
Remont / modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w 
Będargowie 

Gmina 2016-2020 
Gmina uzyskała dofinansowanie na 

realizację zadania- Inwestycja w 
trakcie realizacji. 

8. 
Remont / modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w 
Przekolnie 

Gmina 2016-2020 
Gmina uzyskała dofinansowanie na 

zadanie. 

9. 
Zakup pojazdu dla Urzędu 
Miejskiego 

Gmina 2016-2020 - 

10. 
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Gmina / 
OSD 

2016-2020 Wykonanie audytu. 

11. 
Zakup autobusu dla Urzędu 
Miejskiego 

Gmina 2016-2020 - 

12. Budowa ścieżek rowerowych Gmina 2016-2020 
Gmina uzyskała dofinansowanie na 

zadanie- inwestycja w trakcie 
realizacji. 

13. Rozbudowa sieci drogowej Gmina 2016-2020 

Gmina uzyskała dofinansowanie na 
budowę drogi i przebudowę w m. 
Pełczyce (ul. Parkowa)- w trakcie 

realizacji. 

14. 

Kampania promocyjna we 
wszystkich budynkach 
należących do Urzędu Gminy, 
mająca na celu uświadomienie 
pracownikom oraz- obsłudze 
budynków (ochrona, 

Gmina 2016-2020 - 
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konserwacja) potrzebę 
oszczędności energii 

15. 

Promowanie ekologicznych 
nośników energii wśród 
mieszkańców gminy (wierzba 
energetyczna, drewno, gaz) 

Gmina, 
Ekologiczn
e Org. 
Pozarząd. 

2016-2020 - 

 

 Oprócz podmiotów wymienionych w tabeli wyżej i możliwych do realizacji zadań 

wymienionych interesariuszami gospodarki niskoemisyjnej są również podmioty prywatne, 

gospodarstwa indywidualne, mieszkańcy, gospodarstwa rolne, podmioty gospodarcze, 

spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonujące na terenie Gminy Pełczyce.  

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

Tytuł zadania Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych 
Opis • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz 

oświetlenia na energooszczędne; 
• przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą   

i przyłączeniem źródeł ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 
zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania 
budynkiem; 

• budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz 
likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; 

• instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 
wykorzystanie instalacji OZE w budynkach; 

• instalacja systemów chłodzących, w tym również OZE. 
Sektor Budynki mieszkalne, indywidualne, jedno i wielorodzinne, spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 
Zakres 
odpowiedzialności 

Właściciele budynków 

Harmonogram 
realizacji 

Lata 2016-2020 

  
Modernizacja przedsiębiorstw i placówek usługowych w kierunku energooszczędnym 
Tytuł zadania Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w tym także 

gospodarstw rolnych 
Opis • wprowadzenie energooszczędnych technologii produkcji; 

• modernizacja energetyczna budynków; 
• inwestycje we własne instalacje OZE oraz bardziej efektywne 

energetycznie linie produkcyjne, w  tym z wykorzystaniem biogazu 
rolniczego; 

• wprowadzenie systemów zarządzania energią; 
• instalacja systemów chłodzących, w tym również OZE. 

Sektor Budynki, wyposażenie / urządzenia usługowe [niekomunalne] ; przemysł 
gospodarstwa rolne 

Zakres 
odpowiedzialności 

Właściciele przedsiębiorstw 

Harmonogram 
realizacji 

Lata 2016-2020 

 

W/w  podmioty podejmują działania w zakresie inwestycji dot.  poprawy jakości  

powietrza,  efektywności  energetycznej,  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń. 
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1) Gospodarka odpadami 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) 

przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających                                    

w gospodarstwach domowych. 

 Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pełczyce są 

gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej. Są to również 

odpady komunalne pochodzące z tzw. terenów otwartych tj. m.in.: koszy ulicznych, 

przystanków, cmentarzy komunalnych, targowiska czy zieleni miejskiej. 

 Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Pełczyce prowadzona jest zgodnie                   

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                            

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).  

Zgodnie z ustawą gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pełczyce 

regulują następujące akty prawne: 

1) Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2019 r.                         

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz jej zmiana– Uchwała Rady 

Miejskiej w Pełczycach Nr  IX.100.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. 

2) Uchwała Nr XIV.104.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r.                     

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

3) Uchwała Nr XIII.94.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r.                          

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4) Uchwała nr XIV.102.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 r.                                  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5) Uchwała Nr XIII.92.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 czerwca 2016 r.                          

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta                   

i Gminy Pełczyce. 
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 Od 1 lipca 2016 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pełczyce 

realizuje firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19,     

66-400 Gorzów Wlkp. 

Według kart przekazania odpadów w 2019 r. na terenie Gminy Pełczyce odebrano 

następujące ilości odpadów: 

Kod odpadów Rodzaj odebranych odpadów 
Masa odebranych 

odpadów komunalnych 
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 19,1 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 92,53 

15 01 07 Opakowania ze szkła 69,2 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 45,26 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
1592,44 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 181,43 

16 01 03 Zużyte opony 12,65 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
31,68 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 170106 

71,89 

17 03 80 Odpadowa papa 17,20 

Źródło: Karty przekazania odpadów ENERIS Surowce S.A 

 W myśl art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,                              

z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu:  

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK);  

3) obsługi administracyjnej systemu; 
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4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Pełczyce 

wynosiła 7629 osób (na obszarze miejskim  2542 osób, a na obszarze wiejskim 5137 osób). 

Według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości liczba mieszkańców 

wyniosła 5087 (na obszarze wiejskim  3354 osób, a na obszarze miejskim 1733 osób).                                     

W Gminie Pełczyce wykazane są 104 gospodarstwa, czyli nieruchomości liczące powyżej                  

5 osób (21 na terenie  miejskim i 83 na terenie wiejskim). 

 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są finansowane                             

z pobranych na ten cel od mieszkańców opłat. Opłata za gospodarowanie odpadami jest 

naliczana jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej 

stawki opłaty. 

Na terenie gminy Pełczyce dłuższy czas obowiązywała stawka 9,00 zł za odpady 

segregowane oraz 18,00 zł za odpady gromadzone w sposób niesegregowany (zmieszany).         

Od 01.04.2019 roku zmianie uległy stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych:  

- 12,00 zł miesięcznie od osoby jeśli właściciel zdeklarował, że będzie prowadził 

selektywną zbiórkę odpadów, 

- 24,00 zł miesięcznie od osoby jeśli właściciel nieruchomości nie będzie segregował 

odpadów, 

-  60,00 zł za gospodarstwo w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,  

- 120,00 zł za gospodarstwo w przypadku braku segregacji. 

 

 W 2019 roku  Gmina Pełczyce za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych poniosła koszty                              

w wysokości  993 087,58 zł. 

Do kosztów funkcjonowania systemu doliczyć należy także:  

• koszty administracyjne (113 824,41zł), 

• druk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 018,65 zł), 

• zakup 2 pojemników aptecznych na przeterminowane leki (770,00 zł).  
 

 

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami kształtowały się na następującym poziomie: 

• suma należności- 1 380 390,00 zł, 

• wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 1 235 685,14 zł 

 Bank (wpłaty od mieszkańców)- 1 208 868,04 zł 



49 
 

 Urząd Skarbowy- 34 867,01 zł 

 Opłata prolongacyjna- 690,00 zł 

 Wypłaty (zwrot nadpłat)- 9 113,31 zł 

• wpływy z tytułu upomnień oraz odsetek- 14 608,720 zł, 

• nadpłaty- 22 945,37 zł,        

• zaległości za 2019 (należności, koszty upomnień, odsetki) – 129 119,16 zł, 
 

Urząd Skarbowy w 2019 r. wyegzekwował zaległości w kwocie: 34 867,01  zł.  

Dla porównania w latach poprzednich wyegzekwowane były następujące kwoty: 

 2016 rok - 17 144,59 zł 

 2017 rok – 19 854,14 zł 

 2018 rok - 22 392,88 zł 

  

Powyższe informacje są dowodem na to, że podejmowane są wszelkie czynności, aby 

zapobiec zwiększaniu się zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 Ważnym zadaniem dla Gminy jest dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie 

prawidłowego segregowania odpadów w celu osiągnięcia wymaganych poziomów 

recyklingu i odzysku. Dla podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy 

Pełczyce podjęto działania, mające na celu zminimalizowanie nieprawidłowości                             

w segregacji odpadów, m.in. rozdano mieszkańcom wykonane przez firmę Eneris ulotki 

informujące o tym, jak prawidłowo segregować odpady. Cyklicznym działaniem jest 

drukowanie w książeczkach opłat za wywóz odpadów komunalnych niezbędnych 

informacji tj.: zasady selektywnej zbiórki odpadów, częstotliwości odbioru odpadów, 

harmonogram odbiorów odpadów, godziny otwarcia i rodzaj przyjmowanych odpadów 

przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 Analiza ilości odpadów komunalnych z terenu gminy Pełczyce wykazała, iż masa 

odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, 

co będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej 

kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych.  

 Na terenie Gminy Pełczyce w 2019 r. przeprowadzane były kontrole nieruchomości 

dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.. Niestety wielu mieszkańców 

naszej gminy deklaruje segregację odpadów tylko dla niższej stawki opłaty, a nigdy tej 

segregacji nie przestrzega. Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucane są często cenne 

surowce recyklingowe tj.: metale, aluminium, plastik czy szkło. Nie przestrzegana jest 
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również prawidłowa segregacja odpadów budowlanych, które trafiają do pojemnika na 

odpady pozostałe po segregacji.  Znajdowane są w nich styropian, płytki ceramiczne, gruz 

itp. Są to odpady budowlane, które należy dostarczyć  do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych znajdującego się na ul. Rakoniew w Pełczycach.                                          

Dla nieruchomości, na których kontrola wykazała nieprawidłowości, zostały wszczęte 

postępowania administracyjne oraz wydane decyzje nakładające wyższą opłatę za brak 

segregacji. Wydano 140 decyzji ustalających podwyższoną opłatę za brak segregacji 

odpadów. 

 W 2019 r. zebrano o 50,7 Mg mniej odpadów zmieszanych, 14,1 Mg więcej 

opakowań ze szkła oraz o 2,6 Mg więcej opakowań z tworzyw sztucznych. Odnotowaliśmy 

spadek ilości odebranego papieru o 5,6 Mg. Odpadów biodegradowalnych zebrano o 17,26 

Mg więcej w stosunku do roku poprzedniego. Powyższe wyniki są dowodem na to, że 

kontrole dały pozytywny skutek zwiększenia ilości odebranych odpadów selektywnych 

oraz zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, dlatego w dalszym ciągu będą one 

prowadzone na terenie Gminy. 

 W roku 2018 Gmina Pełczyce nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu                      

i przygotowania do ponownego użycia. W 2019 r. ilości odebranego surowca nie zmieniły 

się znacząco, a poziomy potrzebne do osiągnięcia poziomów z roku na rok są coraz 

większe. Skutkować to będzie nie osiągnięciem określonych poziomów i nałożeniem kary 

na gminę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

 W dniu 05.05.2020 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  w Szczecinie 

 wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej                                  

za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania                               

do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych                     

i szkła za 2018 rok. 

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie w 2019 r. 

spowodowała, zmianę terminów sporządzenia rocznych sprawozdań za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez firmy odbierające odpady. Stosownie do art. 9 n ust. 1,             

art. 9 na ust. 1 i art. 9 nb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                     

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) podmioty odbierające odpady komunalne, podmioty 

prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz inne podmioty 

zbierające odpady komunalne, miały złożyć do dnia 31.01.2020 r., za pośrednictwem Bazy 

Danych o Odpadach (BDO) sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi                     

za 2019 r.  
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 Dnia 31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.  Artykuł 12a tej ustawy wprowadził 

między innymi zmiany dotyczące terminów składania sprawozdań za 2019 rok, przez 

przedsiębiorców, wydłużając tym samym termin do dnia 30 czerwca 2020 r. 

  W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem danych w zakresie ilości odpadów 

komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, zebranych i odbieranych                        

z terenu gminy Pełczyce oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, nie ma możliwości 

przedstawienia osiągniętych poziomów w roku 2019 r.  

 Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną dnia 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił 

ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku                                           

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przesunięto termin do złożenia 

sprawozdania rocznego za 2019 r. przez podmiot odbierający odpady komunalne                            

od właścicieli nieruchomości, prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz zbierający odpady komunalne do 31 sierpnia 2020 r. Sprawozdanie 

roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek złożyć marszałkowi województwa                              

i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska będzie składane do 31 października 

2020 r. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r. natomiast będą 

musiały być sporządzone do 30 listopada 2020 r. 

 

2. Program ochrony środowiska (art. 17 Poś)  
 
 Program Ochrony Środowiska  na lata 2010- 2013 z perspektywą do roku 2017 

został zatwierdzony Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach                                           

z dnia 31 marca 2011 r. 

 Program Ochrony Środowiska jest podstawowym dokumentem koordynującym 

działania  na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Głównym celem programu jest 

dostosowanie polityki ekologicznej Gminy Pełczyce wynikającej ze Strategii Rozwoju do 

realizacji polityki ekologicznej Państwa. Dokument definiuje podstawowe kierunki, 

zadania oraz cele ekologiczne niezbędne do realizowania polityki ekologicznej Państwa               

w obszarze gminy.  

 Program przekazuje informacje na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz 

stanu poszczególnych komponentów środowiska. Uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne         
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i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, ekonomiczne oraz społeczne. Dokument 

prezentuje aktualny stan zagrożeń z zakresu ochrony środowiska, a są to pojęcia związane       

z ochroną powierzchni ziemi, ochroną wód podziemnych i powierzchniowych, ochroną 

powietrza atmosferycznego, środowiska akustycznego oraz charakterystyką 

poszczególnych zasobów przyrodniczych na terenie gminy. Dokument ten organizuje 

system informacji o stanie środowiska i działań zmierzających do jego poprawy na terenie 

gminy Pełczyce. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w związku ze zmianą 

przepisów została przedłużona do końca I półrocza 2020 r.                 

                                                                                                                                                                                                      

3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy 
Pełczyce na lata 2007- 2032 

 
 Program został przyjęty  Uchwałą Nr V/36/07 Rady Miejskiej w Pełczycach                      

z dnia 6 marca 2007 r. 

Głównym jego celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów 

zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe 

unieszkodliwienie. 

Program zakłada realizację następujących zadań: 

1. Inwentaryzację obiektów zawierających azbest (określenie stopni pilności). 

2. Edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka. 

3. Zapoznanie mieszkańców z procedurami usuwania, zabezpieczania                                         

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. 

4. Propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska                         

i zdrowia człowieka usuwania azbestu. 

5. Zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych 

na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

6. Bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego realizacji 

władzom samorządowym i jego mieszkańcom.  

Mieszkańcy Gminy Pełczyce cyklicznie usuwali azbest do 2017 roku. 

W 2019 Gmina Pełczyce uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. ,,Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce’’, która pochodziła w 50%                    

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                          

w Warszawie oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                             

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

 W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości                     

94,17 Mg. 



53 
 

 

4. Program usuwania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pełczyce 
       

      Barszcz Sosnowskiego to roślina inwazyjna stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa 

ludzi i zwierząt oraz wywołująca niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. 

Łodygi, liście i owoce zawierają olejki lotne, żywice oraz alkaloidy, które w kontakcie ze 

skórą wywołują nadwrażliwość na działanie promieni słonecznych, a w konsekwencji 

trudno gojące się oparzenia. 

W celu skutecznej eliminacji barszczu Sosnowskiego oraz zminimalizowania ryzyka 

narażenia zdrowia mieszkańców został opracowany program usuwania barszczu 

Sosnowskiego (Uchwała Nr IX.66.2015  Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.).  

Biorąc pod uwagę zagrożenia spowodowane występowaniem barszczu 

Sosnowskiego, uzasadnionym jest podjęcie przez Gminę Pełczyce działań mających na celu 

zwalczanie populacji tej rośliny. 

W 2015 r. na terenie Gminy Pełczyce została przeprowadzona inwentaryzacja 

występowania barszczu Sosnowskiego. Przybliżona wielkość jego występowania wynosiła 

około 24 ha. Z uwagi na inwazyjny charakter rośliny inwentaryzacja na bieżąco podlega 

aktualizacji na bieżąco i jest otwarta. 

Proces likwidacji barszczu Sosnowskiego jest długotrwały (trwa co najmniej 4- 5 

lat) i kosztowny, dlatego gmina ubiega się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie .  

W 2019 r. otrzymaliśmy pomoc finansową na realizację zadania pn. „Usuwanie 

barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce- etap III”. 

 Likwidacja barszczu Sosnowskiego prowadzona była w okresie: 15.05- 27.09.2019 r. 

i polegała na mechanicznym oraz chemicznym usuwaniu barszczu Sosnowskiego na 

obszarze 224,09 arów. 

 

VII.  Realizacja programów i polityk społecznych oraz działalności                      

w zakresie pomocy społecznej w gminie Pełczyce 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pełczyce 
 
 Głównym elementem kształtującym politykę społeczną w Gminie Pełczyce jest 

przyjęta w marcu 2016 roku uchwałą Nr XI.75.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce na lata 2016- 2023. 
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Dokument ten powstał na podstawie gruntownej analizy i badań zagrożeń w obszarze 

społecznym, które mogą lub mogłyby wpłynąć na zwiększenie skali zjawisk patologii                   

i marginalizacji grup społecznych. Po dokonaniu identyfikacji zdiagnozowanych 

problemów społecznych wyodrębniono sześć obszarów strategicznych, na kanwie których 

została zbudowana obecnie obowiązująca, wymieniona wyżej strategia. Do obszarów tych 

zaliczają się:  

- poszukiwanie rozwiązań oraz rozwijanie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych, 

- działania profilaktyczne oraz pomocowe ukierunkowane na rozwiązania problemów 

uzależnienia od alkoholu i narkotyków, 

- realizacja działań ukierunkowanych na zaspokajanie podstawowych potrzeb osób 

szczególnie zagrożonych marginalizacją, 

- tworzenie systemu wsparcia instytucji rodziny, 

- działania na rzecz tworzenia godnych warunków zamieszkania na terenie Gminy, 

- wzmocnienie oddziaływania oraz intensyfikacja działań MGOPS w Pełczycach. 

 Wszystkie te działania uwzględniają sytuację demograficzną, społeczną, 

gospodarczą, mieszkaniową, materialną i zdrowotną mieszkańców Gminy Pełczyce jak 

również zasoby i możliwości Gminy oraz instytucji realizujących zadania strategiczne. 

 Władze Gminy Pełczyce, najpierw tworząc, a następnie przedstawiając strategię 

założyły, że stworzy ona nową jakość w rozwiązywaniu problemów społecznych, będzie 

stanowiła nowy silny impuls do integracji lokalnej społeczności i przyczyni się do 

podniesienia jakości życia ogółu mieszkańców. Tak też się stało, co należy podkreślić                    

z całą mocą w czwartym, kolejnym roku realizacji omawianego dokumentu. 

 Ilość wykonanych działań szczególnie z zakresu pomocy społecznej jest olbrzymia          

i zajęłaby wiele godzin, jednak warte jest podkreślenie kilku niezwykle istotnych jej 

elementów.  

Cel strategiczny 1 : Budowanie systemu pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb 

osób zagrożonych marginalizacją. 

 Główną instytucją odpowiedzialną za realizację tego celu jest oczywiście Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach. Coroczne „Oceny zasobów 

społecznych” (https://bip.pelczyce.pl/strony/4345.dhtml), w tym i ta złożona za rok 2019 

świadczą, że wszystkie elementy założone do realizacji są  realizowane. Ośrodek w trakcie 

obowiązywania strategii oprócz zadań ustawowych pomocy społecznej skupił i przejął inne 

zadania z zakresu zadań społecznych realizowane dotychczas przez inne instytucje gminne. 

W chwili obecnej można powiedzieć, że w zakresie organizacyjnym MGOPS                                     

w Pełczycach skupia cały obszar pomocy, opieki i usług społecznych jak również 
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świadczeń rodzinnych i stypendialnych. Taka forma organizacyjna pozwala na bardziej 

efektywną pracę, sieciowanie form pomocy jak również wiarygodną weryfikację danych.  

Ponadto jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, gdyż wszystkie sprawy związane                         

ze świadczeniami i usługami skupione są w jednym miejscu.        

 Po dokładnej analizie studium MGOPS w Pełczycach aplikował do konkursu MRPiPS          

i jako nieliczna gmina w Polsce został wytypowany do udziału w projekcie.  

 W chwili obecnej jest w trakcie realizacji projekt POWR w ramach  działania: 

skuteczna pomoc społeczna. Realizacja projektu: od 01.05.2019 do 31.05.2020 r.                             

Na realizację projektu MGOPS w Pełczycach pozyskał kwotę 421 539, 38 zł. W ramach tej 

kwoty stworzono nowe środowisko pracy i środowisko klienta, zmodernizowano 

całkowicie wyposażenie ośrodka i dokonano reorganizacji pracy. W chwili obecnej są już 

widoczne wymierne efekty zmiany organizacji pracy ośrodka. Skrócił się znacznie czas 

oczekiwania na załatwienie pracy, pracownicy wyspecjalizowali się w swoich zadaniach 

przez co wykonują je lepiej i szybciej, rozładowane zostały zastoje w wykonywaniu 

wywiadów, praca socjalna ma inny, głębszy charakter, przebiega w sposób ciągły                              

i niezakłócony. Zniesiono rejonizacje obszaru gminy. Obecnie wnioski rozdzielane są w 

ciągłości przez co wyeliminowano zjawisko „ciężkich rejonów”. Pracownicy dostają po 

tyle samo wniosków do rozpatrzenia. W poprzednim systemie dochodziło do sytuacji, że 

jeden pracownik miał 20 wniosków do zrobienia, a z innego rejony 1 lub 2.                                       

To powodowało nierówność, złe planowanie pracy oraz konflikty między pracownikami.  

 Ponadto, dnia 31.12.2019 r. MGOPS w Pełczycach zakończył realizację trzech 

dwuletnich projektów EFS z Funduszów  Regionalnych Pomorza Zachodniego.                                    

Były to następujące projekty :  

- „Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce”.  

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa dla 15 osób zagrożonych ubóstwem 

i/lub wykluczeniem społecznym. W ramach zajęć przewidziano warsztaty, poradnictwo 

specjalistyczne, kursy zawodowe i staże. Łączna wartość projektu wyniosła 321 356,25 zł. 

Projekt wpisuje się w realizację celu strategicznego nr 3. 

–„Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce” 

 Celem projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych 

poprzez zatrudnienie trzech opiekunek, świadczących usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania tych osób. Ponadto opiekunowie faktyczni osób niepełnosprawnych 

otrzymali pomoc wytchnieniową. W ramach projektu stworzono wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego i wspomagająco-pielęgnacyjnego dla mieszkańców Gminy Pełczyce, 
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która bardzo dobrze funkcjonuje. Łączna wartość projektu to 283 800,00 zł. Projekt wpisuje 

się w cel strategiczny nr 1. 

-„Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce” 

 Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym, poprzez 

zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci spotkań z terapeutą ds. uzależnień oraz 

współpraca z asystentem rodziny. Ponadto utworzono „Akademię rodzin” jako wsparcie 

rodzin i rodziców, pomagając przezwyciężać problemy opiekuńczo wychowawcze. 

Wartość projektów to kwota 195 220,00 zł. Projekt jest realizacją celu strategicznego              

nr 2 oraz 4. 

Łączna wartość projektów to kwota 1 221 915, 63 zł.  

 Wszystkie trzy zrealizowane projekty, działania statutowe MGOPS                                

w Pełczycach oraz wszystkie inne podejmowane działania sprawiają, że realizacja 

głównych celów strategii rozwiązywania problemów społecznych przebiega sprawnie                 

i zgodnie z założeniami. Przyczyniają się do tego również inne instytucje i urzędy oraz 

szkoły. Trafność podejmowanych inicjatyw, dobrze dobrane projekty, sprawna realizacja, 

dobra i wydajna praca pozwala powiedzieć, że strategia jest realizowana w stu procentach     

a kolejne lata zapowiadają się równie dobrze. 

 
2. Gminny Program Wspierania Rodziny Dla Gminy Pełczyce na lata 2018- 2020 

Całościowo w działania zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Pełczyce na lata 2016- 2023 wpisuje się również Gminny Program Wspierania 

Rodziny Dla Gminy Pełczyce na lata 2018- 2020 przyjęty Uchwałą Nr XXIV.182.2017 

Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 Również ten program jest realizowany w całej rozciągłości w sposób prawidłowy                      

i zgodny z założeniami. Zadania zawarte zarówno w strategii jak i programie wspierania 

rodziny pokrywają się i są tożsame w treści. Taka polityka gwarantuje jednoczesną 

realizację założeń strategii jak i gminnego programu wspierania rodziny. Dlatego też, 

można tylko powtórzyć, że ostatnie lata to intensyfikacja wszystkich działań gminnej 

polityki społecznej, które przynoszą bardzo dobre wyniki, podnoszą jakość życia 

mieszkańców gminy, uzupełniają i podnoszą ich kompetencje, dają nowe możliwości, 

niwelują różnice społeczne i marginalizację, rewitalizują tkankę społeczną gminy 

przyczyniając się do tego by mieszkańcom żyło się lepiej. 

Ośrodek realizuje zadania mające na celu wspieranie rodziny m.in. poprzez;  

• zatrudnienie asystentów rodziny,  

• współfinansowanie pobytu dzieci w zastępczych formach opieki,  
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• prowadzenie pracy socjalnej,  

• prowadzanie grup samopomocowych i grup wsparcia (grupa edukacyjno- samopomocowa 

dla matek),  

• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: w tym psychologicznego, prawnego                            

i socjalnego,  

• realizację rządowego programu Rodzina 500 +,  

• realizację Karty Dużej Rodziny,  

• realizację rządowego programu „Dobry Start”.  

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2018- 2020 

został przyjęty Uchwałą Nr XXIV.182.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia                           

20 grudnia 2017 r.  

Podstawowymi celami założonymi w programie są: 

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej sprzyjającej umacnianiu rodziny                             

i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo- wychowawczej.  

2. Zapewnienie rodzinom zagrożonym umieszczeniem w pieczy zastępczej pomocy 

w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych.  

3. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych burmistrza zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:   

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;  

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;  

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny;  

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

5) pomocy w integracji rodziny;  

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;  

7) dążeniu do reintegracji rodziny. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:  

1) pracy z rodziną;  

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:   

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;  

2) terapii i mediacji;  

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;  
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4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;  

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza 

rodziną. 

Rola asystenta rodziny  
 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik 

socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji 

rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje                              

do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub                                 

w miejscu wskazanym przez rodzinę. Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych 

działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera 

terminy ich realizacji i przewidywane efekty. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent 

rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności 

wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach mając na uwadze zapisy 

zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej od 2013 r. zatrudnia 

asystenta rodziny, korzystając przy tym  z resortowego programu wspierania rodziny                        

i systemie pieczy zastępczej. W ramach zawieranych corocznie porozumień pomiędzy 

Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Pełczyce, Gmina Pełczyce otrzymuje 

możliwość współfinansowania tej działalności ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy                          

i Polityki Społecznej. Od 1 stycznia 2015 r. działalność asystenta rodziny na terenie                    

Gminy jest obligatoryjna w związku z zapisami w/w ustawy.  

W roku 2019, Gmina Pełczyce ponownie skorzystała ze wsparcia resortowego, które 

wyniosło 20 862,00 zł .  

Wsparciem i pomocą asystenta rodziny zostało objętych 13 rodzin, w których przebywało 

33 dzieci.  

Na podstawie Postanowienia Sądu III Wydział Rodzinny i Nieletnich                            

w Choszcznie zobligowanych do współpracy z asystentem rodziny zostało 10 rodzin                    

i 3 rodziny na podstawie wniosków pracowników socjalnych i decyzji Kierownika MGOPS 

w Pełczycach. W 2019 r. asystent rodziny zakończył współpracę z 3 rodzinami w tym: 

- dwie rodziny ze względu na osiągnięty cel;  

- jedna rodzina ze względu na brak efektów współpracy.  
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Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka  

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem              

w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego współpracuje                             

z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami 

leczniczymi.  

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do 

placówki skieruje sąd.  

W 2019 r. na terenie Gminy Pełczyce nie była powołana żadna placówka wsparcia 

dziennego. 

Rodzina wspierająca  

       W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji  

opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą przez rodzinę 

wspierającą.  

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej 

trudności w:  

1) opiece i wychowaniu dziecka;  

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;  

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.  

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego 

otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt, burmistrz właściwy                             

ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej                 

opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności 

wypracowaniem nawyków wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomocą 

dzieciom w nauce oraz udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, 

sprzątanie , utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu 

domowego.      

W 2019 r. w Gminie  Pełczyce nikt nie pełnił funkcji rodziny wspierającej, która 

chciałaby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych przy 

współudziale asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego.  

           W 2019 roku  z terenu Gminy Pełczyce w różnych formach pieczy zastępczej 

przebywało 12 dzieci, których koszt utrzymania dla Gminy wyniósł 108 659,49 zł.  

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym                           

domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania                                    

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej                                              
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ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej;  

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej;  

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

 

   Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”, zwanej dalej ustawą „Za życiem”, 

poszerzył się obszar działania asystenta rodziny poprzez przypisanie mu funkcji 

koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze 

szczególnym uwzględnieniem kobiety w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń 

położniczych raz wsparcie rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie                                       

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która 

powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Ponadto do działań asystenta rodziny należy współpraca z innymi służbami z różnych 

systemów, w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na 

rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny. W 2019 r. do tut. Ośrodka nie zgłosiła się żadna kobieta 

lub rodzina, u których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia takich trudności                        

w związku ze specjalnymi potrzebami  w zakresie opieki, pielęgnacji lub wychowania 

1) Realizacja Świadczenia wychowawczego (Pogram Rodzina 500 +)  

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem 

dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Do czerwca 

2019 r. przysługiwało ono na dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia w wys. 500 zł 

miesięcznie:  

a) przy spełnieniu kryterium dochodowego w przypadku pierwszego lub jedynego dziecka 

w rodzinie, które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł na osobę jeśli                       

w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne,  

b) bez spełnienia kryterium dochodowego w przypadku drugiego lub kolejnego dziecka                  

w rodzinie.  

Uprawnioną osobą do pobierania świadczenia wychowawczego jest matka, ojciec, opiekun 

faktyczny lub opiekun prawny dziecka.  

Natomiast od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko bez spełnienia 

kryterium dochodowego. 
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 Informacje na temat złożonych wniosków oraz decyzji wydanych w 2019 r. 

Liczba złożonych wniosków, w tym:  

- w formie papierowej- 472, 

- w formie elektronicznej- 381. 

Liczba wniosków przekazanych do rozpatrzenia do Wojewody Zachodniopomorskiego 

(koordynacja), (w sytuacjach, gdy rodzina, w której wnioskodawca lub inny członek 

rodziny przebywa lub pracuje poza granicami kraju)- 61 

Informacje na temat realizacji świadczeń w 2019 r.  

Liczba wypłaconych świadczeń – 1 170 

Kwota wypłaconych świadczeń- 6 015 565,40 zł. 

 

2) Realizacja Programu „Dobry start”  

 „Dobry start” to jednorazowe wsparcie w wys. 300 zł na każde uczące się dziecko                          

do ukończenia 20. roku życia lub 24. w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem                  

o niepełnosprawności. Świadczenie nie obejmuje studentów oraz dzieci uczęszczające                       

do „zerówki”. Świadczenie jest przyznawane bez względu na posiadany dochód w rodzinie, 

po uprzednim złożeniu wniosku.  

Wnioski można było składać od 1.07.2019 r. (drogą elektroniczną) lub 1.08.2019 r.                     

(w formie papierowej) do 30.11.2019 r. Program wraz z kosztami obsługi w całości był 

realizowany ze środków budżetu państwa- bez udziału środków gminnych.  

 Liczba wniosków oraz dzieci objętych programem „Dobry start” w roku 2019 r.  

Liczba złożonych wniosków, w tym:  

- w formie papierowej– 353 

- w formie elektronicznej- 307 

Informacje na temat realizacji świadczeń w 2019 r.  

Liczba wypłaconych świadczeń– 952 

Kwota wypłaconych świadczeń- 285 600,00 zł. 

 

3) Realizacja programu „Karta Du żej Rodziny”  

 Karta przyznawana jest imiennie dla danego członka rodziny niezależnie od posiadanego 

dochodu.  

Karta wydawana jest:  

• na stałe dla rodziców,  

• dzieciom do ukończenia 18. roku życia,  
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• do ukończenia nauki w szkole lub studiach nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku 

życia,  

• na czas obowiązywania orzeczenia w przypadku dzieci niepełnosprawnych.  

Dzięki karcie można skorzystać ze zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz 

prywatne, w tym zniżki na przejazdy kolejowe, ulga w opłacie paszportowej, zniżki w 

niektórych sklepach, obiektach rekreacyjnych, kulturalnych.  

Statystyka dotycząca Karty Dużej Rodziny za rok 2019:  

1. Liczba rodzin, którym przyznano Karty Dużej Rodziny w 2019 r.- 198, 

2. Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny dla członków rodzin – 618, z tego:  

• karty w formie tradycyjnej- 436,  

• karty w formie elektronicznej– 198. 

 

4) Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora 

W roku 2019 MGOPS w Pełczycach wprowadził również dwie nowe formy pomocy.                    

Są to: Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora, 

uprawniające do szeregu ulg i bonifikat w podmiotach gospodarczych na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. Karty cieszą się dużym zainteresowaniem.                      

Łącznie wydano 459 kart, z czego: 

- Kart Seniora- 198,  

- Kart Rodziny- 261. 

5) Realizacja Wieloletniego Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania” w 2019 r.  

Pomocą zostało objęte 73 rodzin 

Posiłek dla dzieci, w tym:  

- środki własne gminy- 3 442,50 zł- 8 dzieci, 

- dotacja z budżetu państwa 13 655,70 zł- 32 dzieci 

Zasiłki celowe na zakup żywności 

- środki własne gminy- 58 900,00 zł- 51 rodzin; 

Zakup żywności dla 73 rodzin 

- środki z dotacji celowej- 83 100,00 zł. 

 Ponadto MGOPS w Pełczycach przy współudziale PZERiI oddz. w Pełczycach oraz 

Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadził kolejną edycję wydawania 

żywności dla mieszkańców Gminy Pełczyce. Polski Związek Emerytów Rencistów                        

i Inwalidów Oddział w Pełczycach-  MGOPS w Pełczycach od lat współpracuje z w/w 

organizacją w związku z pomocą POPŻ wydając i weryfikując wnioski uczestnicząc przy 
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logistyce, wydawaniu żywności, opracowywaniu sprawozdań, zapewnieniu obsługi całego 

przedsięwzięcia na terenie gminy Pełczyce i utrzymywaniu kontaktu z Bankiem Żywności 

w Gorzowie Wlkp.  

W 2019 roku wydano 1600 paczek żywnościowych dla 800 osób. 

Współpraca ze związkiem ma też szerszy zakres. MGOPS w Pełczycach pomaga przy 

organizacji „Dnia Seniora” oraz Wspólnej Wigilii Bożego Narodzenia dla seniorów                         

z terenu Gminy Pełczyce. We wszystkich tych działaniach biorą udział seniorzy 

korzystający z pomocy społecznej. Działania te mają charakter integracyjny, zapobiegający 

wykluczeniu osób i rodzin z życia społecznego. 

 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015– 2020. 

 
Przemoc w rodzinie to zjawisko społeczne, które zatacza coraz szersze kręgi. 

Dotyka nie tylko rodziny ubogie, dotknięte alkoholizmem, bezrobociem. Coraz częściej 

okazuje się, że do przemocy dochodzi  w rodzinach dobrze sytuowanych, mających dobry 

status społeczny. Przemoc doznawana w rodzinie zwiększa ryzyko występowania zaburzeń 

emocjonalnych, psychicznych, zachowań przestępczych, powielania niepożądanych 

wzorców wyniesionych z domu rodzinnego. Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest 

podjęcie działań, które będą miały na celu zapewnienie osobom uwikłanym w przemoc 

domową profesjonalnej pomocy, spowodują wzrost świadomości społeczeństwa                                

o problemie przemocy domowej, dostarczą odpowiedniej wiedzy, która pozwoli skutecznie 

radzić sobie z problemem. Program kierowany jest dla mieszkańców miasta i gminy 

Pełczyce. 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

• opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                        

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015– 2020. 

• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                   

w rodzinie  w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą  w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc   

w ośrodkach wsparcia. 

• utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy                      

w Rodzinie. 
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Bardzo ważną rolę w realizacji tych zadań odgrywa współpraca różnych służb, 

instytucji i organizacji pozarządowych, dlatego też  Zarządzeniem Nr 14.2019 Burmistrza 

Pełczyc z dnia 27 lutego 2019 rok po raz drugi został powołany Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań 

skierowanych do rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i dotkniętych 

przemocą na podstawie ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy                        

w rodzinie  ( Dz. U z 2020 r. poz. 218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                           

13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” (Dz. U. Nr 209, poz. 

1245). W 2019 roku zarejestrowano 32 Niebieskie Karty, dotyczące 24-u rodzin. Zespół 

przyjął do realizacji 18 Niebieskich Kart, które były realizowane  w 11 rodzinach. W celu 

omówienia sytuacji i wymiany informacji niezbędnych do opracowanie planu pomocy                       

i jego realizacji w wymienionych 11 rodzinach Przewodnicząca powołała grupy robocze w 

zależności do potrzeb każdej rodziny, które zostało udokumentowane protokołem i listą 

obecności. Ponadto w trakcie realizacji za 2018 rok było prowadzonych 6 Niebieskich Kart. 

Ogólnie  w 2019 roku łącznie było objętych pomocą 17 rodzin ze strony:  

1.  Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej : 

• praca socjalna, - 17 rodzin, 

• udzielenie informacji o warunkach korzystania z pomocy społecznej- 17 rodzin, 

• pomoc psychologiczna – 8 osób,                                                                                              

• zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego  w systemie stacjonarnym-                       

1 osoba, 

• pomoc prawnika- 6 osób, 

• powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego – 4 rodziny, 

• złożenie wniosku do Prokuratury  Rejonowej o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego    w systemie stacjonarnym -  5 osób, 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

• wezwanie na rozmowę informacyjno– motywacyjną do podjęcia leczenia 

odwykowego  15 osób (w niektórych przypadkach dwu lub trzy krotnie );                           

3.   Policji: 

• systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby co do której, istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą (przynajmniej raz w miesiącu)-  17 rodzin,                       
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• powiadomienie osób dotkniętych przemocą, że znęcanie się fizyczne                             

i psychiczne jest przestępstwem i przedstawienie  aspektów prawnych–  przekazanie 

Niebieskiej  Karty B- 24 osób, 

• wszczęcie postępowania przygotowawczego wobec- 9 osób, w tym w toku  

prowadzonego postępowania Prokuratura Rejonowa w Choszcznie na wniosek 

Komendanta Powiatowej Policji w Choszcznie zastosowała środek zapobiegawczy, 

dozór Policji, nakaz opuszczenia mieszkania jak również zakaz kontaktowania się 

wobec 9 osób. Postępowanie zostało zakończone aktem oskarżenia; 

• wszczęcie postępowania sprawdzającego- 6 osób, 

• doprowadzenie do PDOZ– 5 osób, 

• wystąpienie z wnioskiem do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów    

Alkoholowych o podjęcie działań wobec  12 osób nadużywających alkohol,                   

4.  Oświaty: 

• objęcie 9 dzieci pomocą psychologiczno– pedagogiczną w szkole lub w przedszkolu 

w formie: 

 a) zajęć dydaktyczno– wyrównawczych- 9 dzieci, 

 b) zajęć socjoterapeutycznych- 0 dzieci, 

 c) zajęć rozwijających uzdolnienia- 9 dzieci, 

 d) udzielenie porad i konsultacji  dla dzieci i rodziców (opiekunów)- 3 rodziny, 

 f) złożenie informacji do Sądu Rodzinnego– 0. 

W celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie poprzez wspieranie                                 

i podejmowanie działań profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, 

w szczególności w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w 2019 r. zrealizowano następujące zadania: 

1) W zakresie zwiększenia świadomości społecznej dotyczących zagrożeń 

wynikaj ących  z przemocy w rodzinie: 

a) udostępniono mieszkańcom gminy Pełczyce materiały informacyjne  w formie 

broszurek, ulotek, plakatów w instytucjach publicznych, również podczas festynu DNI 

INTEGRACJI RODZIN; 

b) na stronie internetowej Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce 

Zespół Interdyscyplinarny w każdym roku są umieszczane aktualne dane baz 

teleadresowych podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, a także  bazy teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych 

świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, również rejestr 
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placówek udzielających tymczasowego schronienia oraz rejestr jednostek specjalistycznego 

poradnictwa. 

 

2) W zakresie udzielania wsparcia i pomocy rodzinom, w tym tych będących                        

w sytuacji kryzysowej były realizowane następujące działania: 

a) objęcie pomocą w formie pracy socjalnej mającej na celu wzmacnianie i odzyskanie 

zdolności do prawidłowego funkcjonowania; 

b) wskazanie na możliwość i zapewnienie dostępności do skorzystania z pomocy                      

i porady psychologa, prawnika w Miejsko– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 

instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjno– Informacyjnym dla osób                             

z problemem alkoholowym i ich rodzin w Pełczycach, pedagogów szkolnych w Szkołach 

Podstawowych prowadzonych przez Gminę jak również terapeutów i psychologów                              

w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia w OŚRODKU 

ZMIANA w Choszcznie; 

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielenia pomocy oraz 

schronienia  w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Gorzowie Wlkp, ul. Okrzei 39; 

d) w czterech przypadkach powiadomiono Sąd Rejonowy w Choszcznie III Wydział 

Rodzinny  i Nieletnich o sytuacji dzieci; 

e) w 2019 r. w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFS pt. „Rozwój  usług 

wspierania rodziny w Gminie Pełczyce’’ wsparcie i pomoc otrzymało 10 rodzin w tym: 

23 dzieci zagrożonych przemocą, ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez 

następujące działania: 

- terapia w ilości 40 godz. prowadzona przez terapeutę ds. uzależnień, której celem  było 

zainicjowanie i utrzymanie abstynencji, a tym samym poprawa funkcjonowania 

psychospołecznego oraz wzbudzanie bardziej prozdrowotnej postawy życiowej, 

nastawionej na troskę o siebie i relacje z rodziną szczególnie z dziećmi; 

  - zwiększenie pomocy i wsparcia asystenta w celu usprawnienia rodzin, by mogły 

samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki                           

i wychowywania dzieci; 

- wprowadzenie poradnictwa psychologicznego grupowego celem którego, była poprawa 

kondycji psychicznej oraz wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi 

emocjami i nagromadzonym stresem.  
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W trakcie spotkań szczególną uwagę zwrócono na usprawnienie technik komunikacji, 

poszerzenia wiedzy o postawach rodzicielskich, o przyczynach możliwych trudności. 

Uświadomienie uczestników projektu w zakresie przyczyn ujawniających się trudności              

i skutków krótko i długoterminowych dla funkcjonowania rodziny.  

-  wprowadzenie poradnictwa prawnego grupowego w ilości 4 godz., którego celem było 

zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawa rodzinnego, karnego, 

ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Ideą spotkania było 

między innymi przedstawienie procedur regulujących kwestie prawne w zakresie 

sporządzania prostych pism procesowych, przedstawienia uczestnikom instytucji wymiaru 

sprawiedliwości, wskazanie gdzie należy szukać pomocy prawnej 

- prowadzenie warsztatów dla rodziców ,,Akademia rodzin’’  w ilości 50 godz. których 

celem było podniesienie kompetencji rodzicielskich poprzez poprawę relacji 

interpersonalnych, zdobycie wiedzy dotyczącej norm własnego postepowania, poprawa 

umiejętności radzenia sobie z konfliktem w rodzinie, nabycie umiejętności w zakresie 

integracji międzypokoleniowej (rola babć i dziadków), poszerzenie wiedzy na temat metod 

wychowawczych, określenie psychospołecznych rodzicielskich zasobów indywidualnych, 

pogłębienie wiedzy na temat cech dziecka i jego praw rozwojowych. 

Ponadto w ramach realizacji wymienionego projektu były organizowane wyjazd rodzinny 

do Zoo we Wrocławiu oraz spotkanie integracyjne w miesiącu grudniu 2019 r. celem 

wspólnego celebrowania zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Działania 

profilaktyczne podejmowane na tych spotkaniach miały wesprzeć rodziców                                    

w wychowywaniu i poznaniu swoich dzieci.  

3) W zakresie udzielenia pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z problemami 

opiekuńczo– wychowawczymi i zagrożonymi przemocą w rodzinie. 

a) objęcie pomocą i wsparciem asystenta rodziny 13 rodzin w tym 33 dzieci, 

b) objęcie pracą socjalną w ramach procedury Niebieskiej karty– 17 rodzin, w tym                          

9 dzieci. 

4) W zakresie edukacja i promowanie prawidłowych metod wychowawczych, postaw 

rodzicielskich oraz stylu życia wolnego od przemocy włączyły się Szkoły Podstawowe 

w Pełczycach i w Lubianie. Podjęte zostały następujące działania: 

a)  w miesiącu czerwcu 2019 r. zorganizowano Festyny Rodzinne, podczas których odbyły 

się wspólne międzypokoleniowe zabawy, konkursy, mające na celu integrację, uczenie się 
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komunikacji szczególnie pomiędzy rodzicami a dziećmi a ponadto wzmacnianie więzi, 

zaufania i zrozumienia, 

b) w Pełczycach w miesiącu listopadzie 2019 r. również zorganizowano spotkania 

rodziców i dzieci z Małopolskim Centrum Profilaktyki celem wykładu dotyczącego 

uzależnień i jego skutków; 

c) w Pełczycach dwa razy w każdym roku szkolnym wśród dzieci jest przeprowadzana 

diagnoza sytuacji rodzinnej, na której jest formułowana diagnoza indywidualnych potrzeb 

dzieci i ich problemów, czynników ryzyka oraz czynników chroniących poprzez 

wprowadzanie w każdej z klas programów profilaktyczno– wychowawczych dotyczących 

zminimalizowania negatywnych zachowań; 

d) w Pełczycach Stowarzyszenie „Ala i As’’ dla 17- ro dzieci dofinansowało wycieczkę do 

Wrocławia, podczas której oprócz wypoczynku, poznania miasta były poruszane działania 

profilaktyczne, a także wskazania na dobre relacje pomiędzy rodzicami, rówieśnikami; 

e) w trakcie każdego roku szkolnego w Szkołach w Pełczycach i w Lubianie odbywają się 

dla starszych dzieci z kl. VII i VIII  zajęcia ARTE mające na celu nabycie umiejętności 

radzenia sobie z agresją i  negatywnymi emocjami; 

f)  w każdej ze szkół podczas lekcji wychowawczych przeprowadzane są pogadanki               

i dyskusje na temat „Przemoc domowa’’, „Uzależnienia”, „Substancje psychoaktywne”, 

„Cyberprzemoc”, „Stres i agresja”, „Asertywność” oraz przynajmniej cztery razy w roku 

szkolnym organizowane są spotkania z Policją podczas których poruszane są różne tematy 

również dotyczące przemocy.   

Przyznany budżet na 2019 rok w wys.  13 185,00zł   

Zespół Interdyscyplinarny wykorzystał  na: 

- wynagrodzenie dla specjalistów ( psychologa i prawnika )   7 920,00 zł, 

- zakup materiałów biurowych  700,00 zł, 

- koszty tel.  435,00 zł,     

- szkolenie   798,00 zł  

- pozostał  1 400,00 zł         

Natomiast wyjazd integracyjny do Sanktuarium w Licheniu na 27 Ogólnopolskie Spotkania 

Trzeźwościowe  pt. „Znów nabierzesz sił’’ w dniu 27 lipca 2019 r. w całości został 

pokryty ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki                           

i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Łącznie wykorzystano kwotę  11 253,00 zł.  
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4. Gminny program rozwiazywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.  

                                                       
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy, które 

reguluje: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi                    

z dnia 26 października 1982 r. i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca       

2005 r. 

 Wykonanie wskazanych powyżej zadań własnych Gminy Pełczyce, umożliwia  

opracowany Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach Nr III.24.2018 

z dnia 20 grudnia 2018 roku. 

Celem głównym programu było: 

- zwiększenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach, 

- edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, 

- wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia, 

- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 

 Zadania określone w programie obejmowały w szczególności: 

 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i profilaktycznej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i współuzależnionych, 

 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

 - wspomaganie działalności jednostek pomocniczych, stowarzyszeń służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, organizowanie pozaszkolnych zajęć 

sportowych, 

 - profilaktykę szkolną dla dzieci, młodzieży i rodziców (warsztaty profilaktyczne, 

szkolenia, materiały edukacyjne, spektakle teatralne), 

 -podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych                        

i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, 

- wspieranie działań policji w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwym kierowcom. 

Realizując cele programowe, skupiono się na profilaktyce, a w szczególności : 

 - ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych, 
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- podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości spożywania  

alkoholu, narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym, 

- prowadzenie skoordynowanych  działań profilaktycznych i terapeutycznych. 

Tabela nr 1: Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Lp. Zadanie Miejsce 
realizacji 

Uczestnicy Liczba osób Koszt 
zadania uczniowie dorośli 

 
1. 

Program 
profilaktyczny                      
z obszaru profilaktyki 
uniwersalnej 
skierowany do dzieci i 
młodzieży                            
z programem 
rekomendowanym 
„Unplagged” 

SP 
Pełczyce, 

SP Lubiana 

Młodzież 
szkolna 
12-14 lat 
Pedagodzy, 
rodzice 

 
110 

 
114 

 
13 198,00 

2. Inne programy 
profilaktyczne 
realizowane przez 
szkoły z zakresu 
profilaktyki 
uniwersalnej 

Wszystkie 
szkoły 

Dzieci                     
i młodzież, 
nauczyciele, 
rodzice 

 
306 

 
151 

 
14 734,00 

  
3. 

Programy z obszaru 
profilaktyki 
selektywnej 

SP 
Będargowo 

Młodzież, 
nauczyciele, 
rodzice 

 
90 

 
6 

 
2 180,00 

 
4. 

Kampania 
ogólnopolska 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 

Wszystkie 
szkoły 

Dzieci                      
i młodzież, 
nauczyciele, 
rodzice 

 
695 

 
35 

 
1 230,00 

 
5. 

Prelekcje,  pogadanki, 
spektakle, imprezy 
plenerowe 

Wszystkie 
szkoły 

Dzieci                     
i młodzież, 
nauczyciele, 
rodzice 

 
605 

 
89 

 
6 578,00 

6. Pozalekcyjne zajęcia 
sportowe 

 Młodzież  
70 

  
50 000,00 

 
7. 

Szkolenie 
sprzedawców napojów 
alkoholowych 

Gmina 
Pełczyce 

Właściciele 
sklepów                 
i sprzedawcy 

  
     21 

 
1 470,00 

8. Współpraca z policją 
na rzecz 
przeciwdziałania 
nietrzeźwości 
kierowców 
(zakup alko testu) 

Gmina 
Pełczyce 

 
Policja 

   
2 999,00 

 
 

Źródłem  finansowania  zadań zawartych w gminnym programie są środki 

finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 
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Dochody uzyskane przez gminę  w 2019 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie               

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły:                    120 847 zł. 

Plan na realizację  zadań w 2019 r. wyniósł :                 130 000 zł. 

Wydatki na realizację programu w 2019 r. wyniosły:  128 174 zł. 

 W realizacji gminnego programu, komisja współpracowała z 4 szkołami 

podstawowymi z terenu gminy: SP Pełczyce, SP Lubiana, SP Będargowo,                                 

SP Chrapowo, Zespołem Interdyscyplinarnym, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Komisariatem Policji, Poradnią Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie, 

Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień  w Stanominie.  

Tabela nr 2: Charakterystyka rynku napojów alkoholowych na koniec 2019 r. 
Liczba punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych, 
przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem 
sprzedaży (sklepy) 

Liczba punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych, 
przeznaczonych do 
spożycia w miejscu 
sprzedaży (gastronomia) 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  

Uprawniających 
do spożywania 
poza miejscem 
sprzedaży (sklepy) 

Uprawniających do 
spożycia w miejscu 
sprzedaż(gastronom
ia) 

                   21 
 

              7 
 

       55 
w tym: 
do 4,5 % i piwo-21,  
pow. 4,5 -18% - 20,  
pow. 18% - 14    

         13 
w tym: 
do 4,5% i piwo - 6, 
pow.4,5-18% - 4, 
pow. 18% - 3 

 
Tabela nr 3: Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2015- 2019 
Rok 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sklepy 28 31 29 25 21 
Gastronomia 5 5 5 6 7 
 
Tabela nr 4: Dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w latach 2015- 2019, 

 
Rok 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Kwota   115 533,00 141 467,00 196 413,00 130 089,00 120 847,00 
 
Tabela nr 5: Działalność Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
Lp. Działania Ilość 
1. Liczba posiedzeń 15 
2. Liczba wydanych opinii pod względem 

usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zgodnie z obowiązującymi 
uchwałami ,w związku z wniesionymi wnioskami 
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  

 
6 

3. Wnioski skierowane do komisji, w tym: 
- Komisariat Policji 
- M-G OPS 
- członek rodziny 

74 
32 
36 
 6 
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4. Liczba osób  uzależnionych od alkoholu,  z 
którymi przeprowadzono rozmowę interwencyjno-
motywacyjną 
 

 
64 

5. Liczba osób, wobec których gminna komisja 
wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do 
podjęcia leczenia odwykowego 

 
4 

6. 
 

Liczba osób zmotywowanych do podjęcia 
dobrowolnie leczenia odwykowego 

7 

 
 Wymienione zadania dotyczyły realizacji Gminnego  programu profilaktyki                           

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. 
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VIII.  Edukacja 

1. Informacje ogólne 
 

Wspólną obsługą placówek oświatowych w Gminie Pełczyce zajmuje się Centrum 

Usług Wspólnych (CUW). Przedmiotem działalności CUW jest realizacja i prowadzenie 

zadań związanych z obsługą administracyjną, prawną, finansową, księgowo- rachunkową, 

kadrowo- płacową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Pełczyce.  

  W 2019 r. Centrum Usług Wspólnych prowadziło obsługę następujących placówek: 

- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pełczycach, 

- Szkoła Podstawowa w Lubianie, 

- Szkoła Podstawowa im. JP II w Będargowie, 

- Szkoła Podstawowa im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie, 

- Miejsko- Gminne Przedszkole w Pełczycach 

- Miejsko- Gminny Żłobek w Pełczycach 

Gmina Pełczyce od grudnia 2017 r. realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2020 r., poz. 326 z późn. zm).                        

Pełna informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za lata 2018/ 2019 znajduje się 

pod adresem: https://bip.pelczyce.pl/unzip/4101.dhtml. 

 

1) Stan uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych w Gminie Pełczyce  
  

Rok szk. 2018/ 2019   
Lp. Placówka Oddz.               

w 
szkołach 

L. 
uczniów 

L. oddz. 
przedszkolnych 

L. uczniów                  
w 

przedszkolach 
1. Szkoła Podstawowa 

w Pełczycach 
14 247 - - 

2. Szkoła Podstawowa  
w Chrapowie 

8 104 1 18 

3. Szkoła Podstawowa 
w Będargowie 

8 127 1 24 

4. Szkoła Podstawowa 
w Lubianie 

9 155 2 34 

5. Gimnazjum w 
Pełczycach 

2 37 - - 

6. Gimnazjum w 
Lubianie 

1 21 - - 

7. Miejsko- Gminne 
Przedszkole                        
w Pełczycach 

- - 5 123 (z tego 99 
poza „0”) 

Razem 42 691 9 201 
MG Żłobek- liczba wychowanków- 15 (dane na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30 
września 2018 r.) 
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Rok szk. 2019/ 2020   
Lp. Placówka Oddz.                       

w 
szkołach 

L. 
uczniów 

L. oddz. 
przedszkolnych 

L. uczniów                  
w 

przedszkolach 
1. Szkoła Podstawowa                     

w Pełczycach 
15 256 - - 

2. Szkoła Podstawowa                   
w Chrapowie 

8 92 1 17 

3. Szkoła Podstawowa                    
w Będargowie 

8 122 1 25 

4. Szkoła Podstawowa                     
w Lubianie 

10 165 2 36 

5. Miejsko- Gminne 
Przedszkole                        
w Pełczycach 

- - 5 123 (z tego 83 
poza „0”) 

Razem 41 635 9 198 
 

MG Żłobek- liczba wychowanków- 20 

(dane na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30 września 2019 r.) 

2) Wyposażenie placówek oświatowych  

SZKOŁA  
SP Będargowo SP Chrapowo SP Lubiana SP Pełczyce Razem  

l. sztuk 

liczba sal dydaktycznych  8 9 12 22 51 

liczba pracowni 
komputerowych  

1 1 1 1 4 

liczba stanowisk do użytku 
ucznia 

24 18 20 24 86 

liczba bibliotek  1 1 1 1 4 

liczba specjalistycznych 
pracowni przedmiotowych  

0 1 2 1 4 

liczba tablic interaktywych  2 2 8 13 25 

Razem  36 32 44 62 174 

 
2. Programy edukacyjne i dotacje celowe 

 
1) Szkoły uczestniczą w Programie „Mleko w szkole” oraz w programie „Owoce                               

w szkole”. Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci                              

i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka                       

i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko 

białe i smakowe oraz jogurty. Głównym celem programu „Owoce i warzywa w 

szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie 

udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego 

odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. 
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Wg programu 
edukacyjnego  

liczba uczestników w grudniu 2019 r. 

szkoła  SP 
Będargowo 

SP Chrapowo SP 
Lubiana 

SP 
Pełczyce 

Razem  

"Owoce i warzywa w 
szkole"  

69 55 105 139 368 
"Mleko w szkole" 69 55 56 139 319 

Razem  138 110 161 278 687 

 
2) W ramach rządowego programu „Aktywna tablica”  w 2019 r. było realizowane 

działanie mające na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej.  

W 2019 r.  w programie uczestniczyły 2 placówki:  

 - Szkoła Podstawowa w Chrapowie– 17 500 zł (dofinansowanie 14 000 zł, wkład własny               

3 500 zł. - zakup 2 monitorów  interaktywnych) 

- Szkoła Podstawowa w Pełczycach– 17 500 zł (dofinansowanie 14 000 zł, wkład własny                   

3 500 zł. - zakup 2 monitorów  interaktywnych) 

3) Uczniowie szkół mają dostęp do bezpłatnych podręczników i ćwiczeń, 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkół.  

Dotacja podręcznikowa w 2019 r. 

Szkoła  SP Pełczyce SP Lubiana  
SP 

Będargowo 
SP 

Chrapowo 
RAZEM 

ilość uczniów dla których 
zakupiono ćwiczenia  

257 168 119 92 636 

ilość uczniów dla których 
zakupiono podręczniki  

94 59 35 28 216 

Kwota dotacji                       
w 2019  

23 960,99 14 749,98 9 454,05 6 946,30 55 11,32 

 

4) Pomoc materialna dla uczniów 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.                      

z 2019 r. poz. 2197  z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia; 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom     

i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 
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odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia 

realizacji obowiązku nauki; 

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

• stypendium szkolne; 
• zasiłek szkolny. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł  art.  8 ust.1 pkt 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1507) 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia 

losowego. 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają 

łącznie następujące kryteria: 

• mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Pełczyce, 

• w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe. 

Miesięcznej wysokości dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie ucznia w odniesieniu 

do przyznawania zasiłku szkolnego nie bierze się pod uwagę. O zasiłek szkolny można 

ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny jest przyznawany jeden raz w 

stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

Stypendia szkolne 

1. Liczba wniosków -150 

2. Liczba przyznanych stypendiów- 148, na łączną kwotę- 143 640,66 zł 

3.  Odmowy – 2 

Zasiłki szkolne 
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1. Liczba wniosków -10 

2. Liczba przyznanych zasiłków – 10,  na łączną kwotę– 4 784,00 zł 

3.Odmowy- 0 

5) Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2019 roku 

Forma przygotowania 
zawodowego 

Liczba pracodawców, którym 
w 2019 roku wypłacono 

dofinansowanie 

Liczba 
młodocianych 
pracowników 

Kwota 
dofinansowania  

nauka zawodu 5 6 44 961,66 
przyuczenie do 

wykonywania określonej 
pracy 

2 5 22 860,00 

RAZEM 7 11 67 821,66 
 

6) Dotacje dla placówek 

Jeżeli do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza dziecko objęte wychowaniem 

przedszkolnym, niebędące jej mieszkańcem, gmina , której mieszkańcem jest dane dziecko 

pokrywa koszty wychowania przedszkolnego. 

Refundacja za dzieci z gminy Pełczyce uczęszczające do przedszkoli poza teren gminy 

Gmina  
kwota dotacji w 

2019  

średnioroczna ilość 
dzieci objętych 

dotacją  

Przedszkola do których 
uczęszczają dzieci  

Gmina Barlinek 33 185,65 5 
"W wiśniowym sadzie" Barlinek, 

Przedszkole Miejskie Nr 2 w 
Barlinku  

Gmina Choszczno  35 992,85 4 "Ancymonek", "Oxford-House" 

Gmina Strzelce Kraj. 5 470,40 1 
Przedszkole Samorządowe Nr 1  w 

Strzelcach Kraj. 

RAZEM 74 648,90 10   

 

3. Realizacja projektów edukacyjnych 
 
W 2019 r. zakończono realizację projektów edukacyjnych w gminnych szkołach i żłobku. 

Projekty pn.: „Nowoczesna  szkoła drogą do sukcesu– Szkoła Podstawowa im.                              

M. Kopernika w Pełczycach”, „Nowoczesna  szkoła drogą do sukcesu– Szkoła Podstawowa 

w Lubianie”,  „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu–  Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła 

II w Będargowie” oraz „Poprawa dostępności  sieci żłóbków  poprzez stworzenie  miejsca 

opieki  nad dziećmi w Pełczycach” dofinansowane były z Programu RPO WZ na lata 2014-

2020.  
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IX.  Działalność kulturalna w Gminie Pełczyce 

1. Działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach w w/w okresie sprawozdawczym 

prowadził działalność zgodnie z obowiązującym statutem i planem pracy na 2019 rok. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, M-GOK zorganizował wiele imprez 

oraz współuczestniczył w organizowaniu spotkań okolicznościowych w gminie. 

Najważniejsze wydarzenia organizowane przez M-GOK w Pełczycach: 

1) spotkanie z aktorami Krak-Art z Krakowa, którzy zaprezentowali się w spektaklu 

pn. „Lodowa kraina"; 

2) pokaz iluzji pn. „Magia na wesoło" w wykonaniu iluzjonisty Tadeusza Krawczyka; 

3) przedstawienie teatralne z elementami języka angielskiego pt. „Pipi nadchodzi"                               

w wykonaniu aktorów teatru „TAK" z Krakowa; 

4) seanse filmowe dla dzieci i młodzieży podczas ferii; 

5) spotkanie z clownami Ruphert i Rico, którzy zaprezentowali się w programie 

„Bałwankowy zawrót głowy"; 

6) gminne eliminacje „Małego Konkursu Recytatorskiego" Przeglądu Amatorskiego 

Ruchu Artystycznego 2019; 

7) Spotkanie z kabaretem z okazji „Dnia kobiet”; 

8) Akcja „Dzień Dawcy Szpiku dla Agatki i Innych"(w tym: szkolenie dla 

wolontariuszy z terenu Gminy Pełczyce); 

9) spektakl teatralny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z gminy                           

pn. "Maja szuka wiosny" z okazji powitania wiosny; 

10) gminne eliminacje „Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej" Przeglądu 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2019; 

11) gminne eliminacje „Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych" PARA 

2019; 

12)  „Letnia Biesiada Pełczycka"; 

13) zbiórka elektrośmieci, mająca na celu wsparcie osób chorujących na raka krtani; 

14) „Święto Tataraku"; 

15)  Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/ 2020 pn." Kultura przyciąga" połączona                               

z obchodami Jubileuszu Złotych Godów Par Małżeńskich; 

16) Dożynki Gminne w Pełczycach; 

17) Wigilia na Rynku Bursztynowym w Pełczycach. 
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Najważniejsze wydarzenia, w których MGOK występował w roli 

współorganizatora: 

1) obchody Święta Trzech Króli; 

2) „Dzień Babci i Dziadka"; 

3) "Aktywna Noc" dla dzieci i młodzieży z woj. lubuskiego (gm. Zwierzyn)                     

i woj. zachodniopomorskiego (gm. Walcz i Pełczyce); 

4) koncert zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Top Dance"                      

w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego; 

5) przemarsz ulicami miasta dzieci z MGP w Pełczycach oraz uczniów ze SP                               

w Pełczycach, Chrapowie, Lubianie oraz Będargowie w ramach akcji „Dzień 

Dawcy Szpiku dla Agatki i Innych"; 

6) gminne eliminacje „Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych 

Dzieci i Młodzieży" Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2019 pn. 

„Cztery pory roku"; 

7) konkurs na „Najładniejszą pisankę" oraz „ Najpiękniejszą palmę wielkanocną"; 

8) uroczystość upamiętniająca 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja; montaż 

słowno-muzyczny został przygotowany przez dzieci oraz dorosłych z Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach pod instruktarzem Pana Józefa 

Nowickiego; 

9) XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. W ramach imprezy odbyły się zajęcia 

żeglarskie, taneczne, zumba, oraz konkursy i zabawy sportowe podczas Dnia 

Dziecka w SP w Pełczycach; 

10)  Dzień Dziecka w SP w Lubianie i SP w Chrapowie;  

11) „XII Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych";  

12) Festyn Rodzinny w Miejsko- Gminnym Przedszkolu w Pełczycach. Dom kultury 

włączył się w organizację wydarzenia poprzez zapewnienie konkurencji na mega 

planszach plenerowych oraz maszyn do popcornu i waty cukrowej; 

13) uroczyste zakończenie roku przedszkolnego grupy sześciolatków; 

14) Dni Integracji Rodzin w Gminie Pełczyce pn." Wioski Smerfów"                                       

w miejscowościach: Lubiana, Jagów, Chrapowo, Sarnik Bolewice, Ługowo, 

Brzyczno, Bukwica, Trzęsacz, Przekolno, Jarosławsko, Krzynki, 

Niesporowice, Będargowo, Płotno, Lubianka, Nadarzyn, Boguszyny.  

15) 29.06 dom kultury wraz ze Stowarzyszeniem Amber Szczecin oraz Klubem 

Żeglarskim „Sztaksel" zorganizował IV Pełczyckie Wyścigi Smoczych Łodzi; 

16) XX Pełczycki Maraton Pływacki oraz III Turniej Siatkówki „Pełczanka Cup”; 
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17) XV Przegląd Twórczości Regionalnej „Mnie ta ziemia od innych droższa”; 

18) Akcja charytatywna dla Ignasia- pięcioletniego mieszkańca Pełczyc, który urodził 

się z przepukliną oponowo- mózgową podstawy czaszki i podstawy nosa, torbielą 

śródmózgową oraz dysmorfią twarzy, który cierpi na padaczkę ,  

wodogłowie, oczopląs, astygmatyzm krótkowzroczny, zmniejszone napięcie 

mięśniowe i opóźnienie rozwoju.  

M-GOK w Pełczycach w okresie 01.01-31.12.2019 r. prowadził działalność dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

W tym czasie działały zespoły wokalne „Wesołe nutki", „Ewenement" oraz „Senioritki". 

W domu kultury odbywały się również zajęcia plastyczne (5 grup), zajęcia 

rękodzieła artystycznego (1 grupa), zajęcia kukiełkowe (1 grupa), zumba (1 grupa),                      

joga (1 grupa) warsztaty kulinarne (1 grupa), warsztaty ceramiczne (2 grupy), warsztaty 

malarstwa (1 grupa) oraz warsztaty szachowe (1 grupa). 

Uczestnicy zajęć brali udział w imprezach okolicznościowych, konkursach oraz 

przeglądach na różnych szczeblach zdobywając wyróżnienia i tytuły laureatów. 

Na „Pełczance" (PCRiT) odbywały się warsztaty żeglarskie (2 grupy) w ramach 

działalności Klubu Żeglarskiego „Sztaksel". Na plaży działał również WOPR Pełczyce. 

W okresie sprawozdawczym M-GOK współpracował z firmą Open Mind                      

w ramach projektu „Lingua Aries- kompetencje językowe potwierdzone 

międzynarodowym certyfikatem". Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji 

językowych (w zakresie języka angielskiego i niemieckiego). Na zajęcia uczęszczali 

mieszkańcy gminy Pełczyce. 

W M- GOK swoją działalność prowadziła również Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna 

oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W domu kultury odbywała się nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez radcę 

prawnego w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie. 

W ośrodku kultury mieści się również wypożyczalnia sprzętu wspomagająco                                   

-pielęgnacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wypożyczalnia powstała w ramach projektu „Rozwój usług społecznych świadczonych                  

w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce" realizowanego przez MGOPS. 

Na „Pełczance" w 2019 roku realizowany był Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. 

W M-GOK mieści się również Izba Historyczna Pełczyc. Izbę odwiedzają dzieci, 

stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Pełczyc i okolic. 
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W w/w okresie w pomieszczeniach M-GOK swoją statutową działalność prowadziły 

następujące organizacje społeczne i stowarzyszenia: 

1) Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 

2) Związek Sybiraków RP 

3) Polski Związek Wędkarski 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej 

 

2. Działalność Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach 
W 2019 r. w MGBP przybyło 847 pozycji na sumę 16 385 zł, z czego ze środków 

Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek- 

Priorytet 1" na sumę 6 500 zł- (318 pozycji). 

Jednym ze źródeł pozyskiwania środków finansowych na zakup książek oraz 

prenumeratę czasopism jest dotacja organizatora. W roku 2019 było to 9 885 zł (529 

woluminów). Otrzymaliśmy również dotację ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie na 

sumę 1 000 zł (46 pozycji). Część zbiorów pochodzi z darów przekazywanych przez 

czytelników. 

Stałym darczyńcą dla MGBP w Pełczycach jest Miejska Biblioteka Publiczna                       

w Choszcznie, która zakupuje dla nas przede wszystkim literaturę fachową oraz opłaca 

prenumeratę roczną dwóch czasopism tj.: Poradnik Bibliotekarza i Biblioteka Publiczna. 

Systematycznie wprowadzane są książki do katalogu elektronicznego. W roku 2019 

zostało wprowadzone do katalogu 70 % zbiorów. 

MG Biblioteka w Pełczycach prenumeruje czasopismo dla młodzieży- Cogito, z którego 

korzysta młodzież licealna, natomiast w filii bibliotecznej w Przekolnie prenumerowane są 

dziennik ogólnopolski (Gazeta Wyborcza), dziennik lokalny (Kurier Szczeciński)                    

i kwartalnik dla młodzieży (Victor). 

W minionym roku co dziesiąty mieszkaniec gminy był czytelnikiem MGBP w 

Pełczycach (średnio 10,5 czytelnika na 100 mieszkańców gminy). Wszystkie biblioteki 

zarejestrowały 817 osób.  

Czytelnicy Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach: 

w kategorii wiekowej 13-15 lat- 18,7 %, dzieci w wieku 6-12 lat- 18 %,  osoby                    

w wieku 25- 44 lata 19,3%. Osoby uczące się stanowią największy odsetek korzystających            

z biblioteki- 49,3 %, natomiast osoby pracujące obejmują 25,4% wypożyczających.  

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wynosi 10,9, natomiast liczba 

wypożyczeń ogółem księgozbioru na zewnątrz na 100 mieszkańców wynosi 330,5 pozycji. 
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W działalności biblioteki publicznej istotne jest, aby przełamywała bariery                     

i budowała pozytywny wizerunek i zaufanie w oczach czytelników. W związku z tym 

placówki biblioteczne organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturalno- edukacyjne, by 

poprzez działania o charakterze marketingowym stworzyć korzystny obraz biblioteki jako 

ważnej instytucji kulturalnej w środowisku lokalnym. Promocja Miejsko- Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pełczycach odbywa się poprzez działalność: kulturalną, 

edukacyjną, wychowawczą i informacyjną. 

Oddział dla dzieci Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach podejmuje 

działania mające na celu zachęcenie dzieci i młodzież do skorzystania z szerokiej oferty 

czytelniczej (nowości książkowe z 2019 r.), do rozwijania pasji czytania i poszukiwania 

wiedzy i informacji w instytucji, która staje się atrakcyjnym miejscem rozwoju osobowego. 

Darmowy dostęp do sieci internetowej dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy 

Pełczyce, możliwość znalezienia pożądanej pozycji w internetowym katalogu 

bibliotecznym poprzez stronę www.bibliotekapelczyce.pl ułatwia młodym ludziom kontakt 

z biblioteką w sposób mobilny (korzystanie z urządzeń tj. smartfon, tablet, laptop)                            

i sprawia, że staje się ona w oczach młodzieży nowoczesną placówką kulturalną 

zaspokającą ich potrzeby czytelnicze i edukacyjne. 

W I półroczu 2019 r. biblioteka publiczna w Pełczycach zorganizowała następujące 

formy pracy kulturalno- oświatowej: 

1) „Ojczyste pejzaże"- zajęcia plastyczne dla klas IV-VI; 

2) „Historia książki z elementami pisma"- zajęcia biblioteczne dla uczniów klas I- III; 

3) Warsztaty dla młodzieży klas VII- „Tworzymy mapę informacyjną naszej 

miejscowości"; 

4) „Dzień Babci i Dziadka"- wykonywanie laurek dla ukochanych dziadków- technika 

dowolna; 

5) „W czasach smoka wawelskiego. Jak żyli ludzie w dawnych czasach"- zajęcia 

edukacyjno-historyczne dla klas I- III; 

6) „Labirynt wyobraźni"- konkurs plastyczny dla klas IV- VI; 

7) „ Budujemy lepszy świat"- konkurs literacki; 

8) „Stare i nowe"- co warto wiedzieć o różnych nośnikach informacji - zajęcia edukacyjne 

dla klas VI- VII; 

9) Konkurs plastyczny „Co nam w duszy gra"- moje uczucia i emocje; 

10) Warsztaty dla młodzieży „Wolni od nałogów"- dla uczniów klas VIII;  

11) Spotkanie autorskie (13 marca br.) sponsorowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną                

w Choszcznie z pisarką powieści obyczajowych z Wrocławia- panią Agatą Kołakowską                    
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w oddziale dla dorosłych. Agata Kołakowska jest znaną polską pisarką oraz dziennikarką. 

Autorka ta ma na swoim koncie już kilkanaście znakomitych powieści obyczajowych m.in.: 

Niechciana prawda, Płótno, Patrycja, Przyjaciółki, Igraszki z losem, Niewypowiedziane 

słowa, Zaciszny zakątek, Pokrewne dusze, Wyrok na miłość. 

12) „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą"- z okazji Światowego Dnia Poezji                       

(21 marca) wieczór poetycki poświęcony twórczości współczesnych poetów polskich 

(Andrzeja Bursy, Rafała Wojaczka, Ewy Lipskiej, Zbigniewa Herberta, Agnieszki 

Osieckiej)- czytanie wybranych utworów; dyskusja 

13) „Co to jest synonim"- lekcja biblioteczna dla klas IV;  

14) „Książki XXI wieku"- IBUK Libra i e-book- zajęcia prowadzone z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnych z okazji Międzynarodowego Dnia Książki (2 kwietnia)- dla 

klas IV SP; 

15) Konkurs plastyczny na ilustrację ulubionej książki;  

16) „O czym mówią książki"- warsztaty plastyczno- literackie dla uczniów klas I- II I;  

17) „ Nie dopalaj bo się spalisz"- warsztaty dla młodzieży klas VIII; 

18) Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną- technika dowolna;  

19) Z okazji święta Konstytucji 3 Maja- zajęcia edukacyjne o prawach człowieka; 

20) „W powodzi informacji"- jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak korzystać                          

z różnych źródeł informacji- zajęcia edukacyjne dla klas VI- VII; 

21) Z okazji Tygodnia Bibliotek (8- 15 maja)- ogólnopolskiej akcja promowania 

czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowanej od 2004 r. przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich- Kiermasz książek- „Książka za złotówkę"; 

22) Konkurs literacki z okazji Dnia Matki- „Jesteś dla mnie najpiękniejsza" dla uczniów klas 

VII; 

23) Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (1 czerwca)- zajęcia animacyjno- kulturalne     

w filiach bibliotecznych- konkursy, zabawy sportowe, gry, drobne upominki, słodycze;  

24) Warsztaty dla młodzieży- „Od smutku do nadziei"- jak zapobiegać depresji; 

25) „Czy znasz tę książkę, tego bohatera, tą przygodę?"- czytanie z najmłodszym 

czytelnikiem wybranych utworów w ramach Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom (2- 10 

czerwca); 

26) Konkurs plastyczny „Gramy w zielone"- dla klas I- III; 

27)  „Czytać, nie czytać?"- zajęcia biblioteczne dla młodych czytelników; 

28) Konkurs literacki „Wakacje- mój czas, moje marzenia"- Warsztaty dla młodzieży 

dotyczące komunikacji interpersonalnej; 
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29) „Spotkanie z planszówkami"- wspólne spędzenie czasu z rodzicami i najmłodszymi 

czytelnikami przy grach planszowych (warcaby, chińczyk, bingo itd.); 

30) Konkurs plastyczny promujący zdrowe odzywanie- „Talerzyk pełen zdrowia"- „Walka z 

kompleksami"- zajęcia biblioterapeutyczne dla klas VII- VIII; 

31) Konkurs literacki „Kubuś Puchatek- mój przyjaciel"- z okazji urodzin Kubusia Puchatka 

(14 października) obchodzonych w rocznicę pierwszego wydania książki A. A. Milne' a; 

32) „U źródeł Polski"- zajęcia edukacyjno- historyczne dla uczniów klas VII;  

33) „Rozwijamy sprawność ortograficzną przy pomocy programu MS Word                              

i Słownika poprawnej polszczyzny"- zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla klas IV-

VI; 

34) Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (25 listopada)- wystawa książek dla dzieci 

poświęcona misiom i ich przygodom. Wspólne czytanie bajek;  

35) Konkurs plastyczny- „Jesienne pejzaże" dla najmłodszych;  

36) Zabawy halloweenowe w filii bibliotecznej w Jarosławsku;  

37) Andrzejki w filii bibliotecznej w Sarniku- wróżby, zabawy, konkursy;  

38) „ Media pomagają czy szkodzą?"- wpływ portali społecznościowych i ich narzędzi 

komunikacyjnych na rozwój umiejętności społecznych (Facebook, Twitter, Messenger, 

WhatsApp)- warsztaty dla młodzieży; 

39) Mikołajki w filiach bibliotecznych- spotkanie z Mikołajem, zabawy, konkursy, gry, 

drobne upominki, słodycze; 

40) Konkurs plastyczny- „Zimowy przyjaciel zwierząt" dla klas I- III;  

41) Zajęcia plastyczne dla najmłodszych- wykonywanie ozdob choinkowych (łańcuchy, 

bombki, gwiazdki) z wykorzystaniem dowolnych materiałów. 

 

Biblioteka oddział dla dorosłych podejmuje działania skierowane do osób, 

zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji, które poszukują ciekawych form spędzania 

czasu wolnego. Seniorzy stanowią liczną kategorię użytkowników bibliotek, dlatego bardzo 

ważna jest współpraca z tą grupą społeczną. Biblioteki z gminy Pełczyce stosują różne 

formy pracy z seniorami: jak tradycyjne udostępniane zbiorów, książka na telefon dla osób, 

które z przyczyn przewlekłej choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie dotrzeć                    

do biblioteki, książki z dużą czcionką, spotkania autorskie, warsztaty z nabywania 

umiejętności posługiwania się Internetem dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu                   

z komputerem (zakładanie poczty elektronicznej, wysyłanie i odbieranie e- maili, 

wyszukiwanie informacji, czytanie prasy on-line) oraz dyskusyjne kluby książki. 

Aktywizacja czytelnicza osób 60 + oraz wzrost poziomu ich uczestnictwa w kulturze 
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stanowi bardzo ważny cel działania biblioteki. Ciekawą formą działań kulturalno- 

oświatowych są wystawy poświęcone twórczości pisarzy oraz poetów polskich i światowych. 

W roku 2019 biblioteka przygotowała wystawy poświęcone twórczości m.in. Aleksandra 

Puszkina, Kornela Makuszyńskiego, Anny Świrszczyńskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, 

Charlesa Bukowskiego, Juliusza Słowackiego, Vladimira Nabokova, Amosa Oza, Isaaca 

Singera, Juliana Tuwima, Mikołaja Reja, Zbigniewa Herberta, Zofii Nałkowskiej, Samuela 

Becketta. 

Biblioteka na bieżąco opracowuje katalog komputerowy dla czytelników. 

W 2019 roku udzieliliśmy 2 917 informacji rzeczowych, w tym 334 bibliograficznych. 

W bibliotekach przeprowadzono 26 lekcji bibliotecznych. Przykłady tematów lekcji: 

1) Pierwszy kontakt z książką- prezentacja księgozbioru, omówienie 

regulaminu wypożyczalni dziecięcej oraz zasad poszanowania książek. 

2) Biblioteka domowa a biblioteka szkolna. Poznajemy zasady funkcjonowania 

biblioteki. 

3) Biblioteka inspiruje- zajęcia z korzystania z katalogu on-line biblioteki. 

4) Historia książki i bibliotek- od rękopisów do audiobooków. 

Od wielu lat obserwujemy mniejsze zainteresowanie książką popularnonaukową, 

natomiast zwiększa się popyt na korzystanie z zasobów sieci internetowej. 

Katalog komputerowy jest dostępny dla czytelników, ale zazwyczaj bibliotekarz pomaga w 

znalezieniu lub wyborze danej pozycji. Czytelnicy mogą też wyszukać czy pożądana 

pozycja znajduje się w naszej placówce poprzez katalog on-line na stronie www.pelczyce-

mgbp.sowa.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej biblioteki- 

www.bibliotekapelczyce.pl 

Współpracujemy ze „Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej", które wydaje 

kwartalnik regionalny „Kawaliera". Biblioteka powiela i kolportuje czasopismo. 

Wszystkie placówki mają dostęp do internetu od co najmniej dziewięciu lat.                     

W związku z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej zainteresowanie tą formą 

poszukiwania informacji jest znaczne. Świadczy o tym fakt, że liczba odwiedzin w czytelni 

internetowej wynosiła w roku 2019- 2 746 osób. 
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X. Aktywność społeczna mieszkańców i współpraca gminy Pełczyce                  

z organizacjami pozarządowymi  

1.  Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2019  

 
Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2019 r. prowadzone były od 

12.12.2018 r. do 18.12.2018 r. Zarządzenie Nr 86.2018 Burmistrza Pełczyc                            

z dnia 4 grudnia 2018 r. o konsultacjach, wraz z Programem Współpracy na 2019 r., zostały 

umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pełczyce (w BIP- ie) oraz dostępne 

były w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach. Zainteresowane podmioty mogły 

przekazywać swoje propozycje pisemnie. Żadna organizacja nie zgłosiła opinii w w/w 

zakresie.  

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

programu współpracy na 2019 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

2. Współpraca finansowa  
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz Programem Współpracy na 2019 rok Gminy Pełczyce 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego przeprowadzono w 2019 roku otwarte Konkursy Ofert, w 

których powołana przez Burmistrza Pełczyc Komisja Konkursowa, wyłoniła podmioty 

realizujące zadania publiczne.  

Dnia 29.01.2019 r. Burmistrz Pełczyc zamieścił ogłoszenie w sprawie możliwości 

zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach 

otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dnia 29.01.2019 r. na realizację zadań publicznych 

Gminy Pełczyce przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok. Dnia 11.02.2019 r. wpłynęła jedna kandydatura na 

członka Komisji Konkursowej wskazana przez KGW „Pasjonatki”. Do zgłoszonej 

kandydatury organizacja nie dołączyła oświadczenia, że kandydatka wyraża zgodę na pracę 

w Komisji Konkursowej w w/w sprawie.  

W wyniku otwartych Konkursów Ofert ogłoszonych 29.01.2019 r. podpisano                       

7 umów na realizację zadań publicznych, w tym 6 umów na realizację zadań w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (powierzenie realizacji zadania 
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publicznego) oraz 1 na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom                          

i patologiom społecznym (powierzenie realizacji zadania publicznego):  

Lp. Nazwa zadania 
w zakresie: wspieranie i 
upowszechnianie kultury 

fizycznej  

Nazwa 
organizacji 

pozarządowej 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

1. Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie 
i współzawodnictwo sportowe 
na terenie Gminy Pełczyce 

KS „Ina” 
Nadarzyn 

16 500,00 zł 16 500,00 zł 

2. Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie 
i współzawodnictwo sportowe 
na terenie Gminy Pełczyce 

KS „KŁOS” 
Pełczyce 

30 000,00 zł 
 

30 000,00 zł 

3. Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie 
i współzawodnictwo sportowe 
na terenie Gminy Pełczyce 

LKS 
„Skrzydlaci” 
Będargowo 

11 000,00 zł 11 000,00 zł 

4. Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie 
i współzawodnictwo sportowe 
w na terenie Gminy Pełczyce 

KS 
„Pomorzanka” 
Jarosławsko 

11 000,00 zł 11 000,00 zł 

5. Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie 
i współzawodnictwo sportowe 
w na terenie Gminy Pełczyce 

ULKS 
„Bł ękitni” 
Sarnik w 

Chrapowie 

16 500,00 zł 15 377,95 zł 

6. Wspieranie i promowanie idei 
klubów żeglarskich 
działających na terenie 
Gminy Pełczyce 

Klub Żeglarski 
„Sztaksel” 
Pełczyce 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 

OGÓŁEM  91 000,00 zł 89 877,95 zł 
 

Lp. Nazwa zadania  
w zakresie: 

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

Nazwa 
organizacji 

pozarządowej 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

1 Gra w piłkę nożną sposobem 
na zdrowy i trzeźwy styl 
życia na terenie Gminy 
Pełczyce 

KS „Kłos” 
Pełczyce 

50 000,00 zł 50 000,00 zł 

OGÓŁEM  50 000,00 zł 50 000,00 zł 
Łącznie na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym przekazano 

141 000,00 zł, z czego organizacje pozarządowe wykorzystały środki finansowe                               

w wysokości 139 877,95 zł. 
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XI.  Bezpieczeństwo publiczne 

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 
Na terenie gminy Pełczyce funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Najstarszą jednostką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach– założona w 1946 roku, 

natomiast najmłodszą jest jednostka Ochotniczej straży Pożarnej w Będargowie– powstała 

w 1948 roku. 

Wykaz Jednostek OSP: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach, 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Będargowie, 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszynach, 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Płotnie, 

Wszystkie cztery jednostki są zarejestrowane w Sądzie Rejonowym - Krajowy Rejestr 

Sądowy Wydział Gospodarczy w Szczecinie.  Dwie jednostki tj. OSP Pełczyce i OSP 

Płotno są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.                                    

Gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze, angażując do tego wszystkie dostępne 

na swoim terenie jednostki a w razie potrzeby współdziała z jednostkami spoza swojego 

terenu. Uczestnicząc w akcjach ratunkowych jednostki mają bezpośrednią łączność                           

z Państwową Strażą Pożarną w Choszcznie. Co roku jednostki włączone do Krajowego 

rejestru Ratowniczo-Gaśniczego otrzymują dotacje  na zapewnienie gotowości bojowej                     

z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  W ramach dotacji pozyskanych                           

z Komendy Głównej PSP  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także 

środków własnych każdego roku gmina doposaża jednostki w bardziej nowoczesny sprzęt 

przeciwpożarowy.  W roku 2019 w ramach pozyskanych środków z zewnątrz oraz 

własnych w kwocie 61 075,11 jednostki zostały doposażone w sprzęt i umundurowanie 

takie jak: węże pożarnicze W-52 i W-75, zatrzaśniki, radiotelefon Hytera, hełmy, aparaty 

powietrzne nadciśnieniowe, mundury wyjściowe, mundury koszarowe, buty specjalne, 

pasy strażackie, rękawice, kominiarki, nożyce, zestaw edukacyjny z kamerą, namiot 

szkoleniowy z wyposażeniem stoiska, Fantom, butle powietrzne, sygnalizator bezruchu, 

kurtki strażackie, urządzenie uniwersalne Hooligan, zestaw ratownictwa medycznego, 

zestaw do prewencji społecznej – kamera + detektor CO,  

W 2019 roku jednostki brały udział w zdarzeniach: 

- OSP Pełczyce– 97, 

- OSP Płotno- 40, 

 - OSP Będargowo– 21, 
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- OSP Boguszyny– 19. 

Szczegółowe działania Ochotniczych Straży pożarnych na terenie gminy w 2019 roku: 

                                       Zdarzenia    Ilość 

Liczba zdarzeń na terenie gminy ogółem:     114 

Pożary       55 

Zdarzenia miejscowe       56 

Alarmy fałszywe         3 

Jednostki zrzeszają 153 członków czynnych w tym -139 mężczyzn i 14 kobiet, a także 120 

członków wspierających i 10 honorowych. Przy jednostkach OSP w Boguszynach i OSP 

Płotno działają Kobiece Drużyny Pożarnicze. 

 

2. Inne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
 
 W ramach zapewnienia poprawy bezpieczeństwa w Gminie w 2019 r. został 

rozbudowany o 2 kamery system monitoringu miejskiego. Kamery cyfrowe IP,                         

o których mowa zamontowano w centrum aktywności fizycznej przy ul. Wodnej                             

w Pełczycach. Ponadto na bieżąco ponoszone są koszty związane z serwisowaniem                           

i konserwacją systemu monitoringu.  

 

 

 

 



XII.  Wykaz i stan realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2019 r. 

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Pełczycach podjętych w 2019 r. 
Lp.  Nr uchwały w sprawie Sposób realizacji 
1. IV.26.2019 zmiany budżetu Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Zachodniopomorskiego. Wykonana. 
2  IV.27.2019 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
3. IV.28.2019 Określenia wysokości stawki opłaty targowej Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. 

Zachodniopomorskiego. Wykonana. Realizacja w trybie ciągłym. 
4. IV.29.2019 Ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. 

Zachodniopomorskiego. W trakcie realizacji. 
5. IV.30.2019 Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
6. IV.31.2019 Ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek w 

Pełczycach’’ 
Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Zachodniopomorskiego. Wykonana. 

7. IV.32.2019 Ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez 
Gminę Pełczyce oraz określenia granic ich obwodów 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r. Wykonana. 

8. IV.33.2019 Zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Zachodniopomorskiego. Wykonana. 

9. IV.34.2019 Zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół w Lubianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubianie 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Zachodniopomorskiego. Wykonana. 

10. IV.35.2019 Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. Rada uznała skargę 
za bezzasadną. 

11. IV.36.2019 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce 
na 2019 rok 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego Wykonana. 

12. IV.37.2019 Określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Pełczyce w 2019 roku 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego. Wykonana. 

13. IV.38.2019 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1.04.2019 r. Wykonana. 

14. IV.39.2019 Określenia warunków udzielania bonifikat od opłat 
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe              
w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy 
Pełczyce 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego W trakcie realizacji. 
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15. IV.40.2019 Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich 
pobierania. 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego 

16. IV.41.2019 Ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pełczyce Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego 

17. IV.42.2019 Zatwierdzenia kadencyjnego planu pracy Rady Miejskiej w 
Pełczycach na lata 2018-2023 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W trakcie realizacji. 

18. IV.43.2019 Powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady 
Miejskiej w Pełczycach 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 

19.  V.44.2019 Udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
20. V.45.2019 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 
2018 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 

21. V.46.2019 Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2018 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
22. V.47.2019 Zmiany budżetu Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Zachodniopomorskiego. Wykonana. 
23. V.48.2019 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
24. V.49.2019 Udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację 
zadania pn. ,,Budowa sieci tras rowerowych Pomorza 
Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II’’ 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W trakcie realizacji  

25. V.50.2019 Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. 
,,Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w 
Pełczycach’’ 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Podpisana umowa. W trakcie 
realizacji. 

26. V.51.2019 Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ,, 
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie’’ 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Umowa podpisana. W trakcie 
realizacji. 
 

27. V.52.2019 Zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Zrealizowana. Podpisany 
aneks. 
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28. V.53.2019 Uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu Uchwała wchodzi z dniem 
podjęcia.  
 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
 

29.  V.54.2019 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Podpisane umowy. 
 

30. V.55.2019 Ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Pełczyc 
dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju 
gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy 
Pełczyce 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W trakcie realizacji. 
 

31. V.56.2019 Uchwalenia Statutu Gminy Pełczyce Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego. Wykonana. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze – stwierdzenie nieważności przez nadzór 
Wojewody w: § 46 ust.4, § 63 ust.2, § 102 ust.6, § 104 ust.3 i § 107 
ust.2. 

32. V.57.2019 Wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych 
Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 
2019 roku. Wykonana. Realizacja w trybie ciągłym. 

33. V.58.2019 Rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Pełczyc Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. Rada uznała skargę 
za bezzasadną. 
 

34. V.59.2019 Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. Rada uznała skargę 
za bezzasadną. 

35. V.60.2019 Przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego. Realizacja w trybie ciągłym. 

36. V.61.2019 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Pełczyce 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
 

37. VI.62.2019 Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Pełczyce 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Niezrealizowana. Powtórzony 
przetarg. 

38. VI.63.2019 Wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Pełczyce darowizny 
nieruchomości na rzecz Powiatu Choszczeńskiego 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Niezrealizowana. 
 

39. VI.64.2019  Powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana.  

40. VI.65.2019 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
41. VII.66.2019 Zmiany budżetu Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 
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Woj. Zachodniopomorskiego Wykonana. 
42. VII.67.2019 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała wchodzi w dniem podjęcia. Wykonana. 
43. VII.68.2019 Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów 

kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ,,Budowa 
drogi na działkach o nr ewid.259,275/4 i 329/4 oraz przebudowa 
drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pełczycach’’ 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Podpisane umowy. W trakcie 
realizacji. 

44. VII.69.2019 Udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację 
zadania pn. ,, Budowa sieci tras rowerowych Pomorza 
Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich – odcinek Pełczyce-
Choszczno’’ 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W trakcie realizacji. 

45. VII.70.2019 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 
rok oraz zwolnień w tym podatku  

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego. W trakcie 
realizacji. 

46. VII.71.2019 Określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 
2020 roku 

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego. W trakcie 
realizacji. 

47. VII.72.2019 Powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 

48. VII.73.2019 Powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 

49. VII.74.2019 Powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz 
przewodniczących komisji 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 

50. VII.75.2019 Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pełczyc Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. Rada uznała skargę 
za bezzasadną. 

51. VII.76.2019 Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Pełczyce 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od 1.09.2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 
Zachodniopomorskiego. Wykonana.  

52. VII.77.2019 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982r. 
Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Pełczyce 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego. Wykonana. 

53. VII.78.2019 Pomników przyrody Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. 
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Woj. Zachodniopomorskiego. Wykonana. 
54. VII.79.2019 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Pełczyce 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
 

55. VII.80.2019 Określenia linii komunikacyjnej Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Rozstrzygnięcie nadzorcze– 
stwierdzenie nieważności przez nadzór Wojewody. 

56. VII.81.2019 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Niezrealizowana. Brak ofert od 
przewoźników. 

57. VII.82.2019 Zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet 
przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 
2019 roku. Realizowana w trybie ciągłym. 

58. VIII.83.2019 Zmiany budżetu Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego. Wykonana. 

59. VIII.84.2019 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Wykonana. 
60. VIII.85.2019 Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów 

kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. 
,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie’’ 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Niezrealizowana. 
 

61. VIII.86.2019 Udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację 
zadania pn. ,,Budowa sieci tras rowerowych Pomorza 
Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II’’ 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W trakcie realizacji. 

62. VIII.87.2019 Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na 
kadencje 2020-2023 

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2020 roku. Wykonana. 

63. VIII.88.2019 Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Pełczyce z 
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2020 roku. Wykonana. 

64. VIII.89.2019 Zmiany uchwały Nr XXXIII/221/2010 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 roku oraz uchwały Nr 
XXVI.211.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 
2018 roku w sprawie zatwierdzenia częściowej aktualizacji 
Planów Rozwoju Miejscowości: Płotno, Lubianka i Krzynki na 
lata 2016-2022 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W trakcie realizacji. 

65. IX.90.2019 Zmiany budżetu Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego. Wykonana. 
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66. IX.91.2019 Uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2020 Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego. Rada przyjęła 
budżet. 

67. IX.92.2019 Uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Pełczyce na lata 2020-2033 

Uchwała wchodzi  z dniem 1stycznia 2020 roku. Rada przyjęła 
zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033. 

68. IX.93.2019 Zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego Gminy Pełczyce na 2019 rok 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

69. IX.94.2019 Określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 
rok 2020 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W trakcie realizacji. 
 

70. IX.95.2019 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i 
opłat lokalnych w drodze inkasa 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. 
U. Woj. Zachodniopomorskiego. W trakcie realizacji.  

71. IX.96.2019 Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na 2020 rok 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od                       
1 stycznia 2020 roku. W trakcie realizacji. 

72. IX.97.2019 Ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. 
U. Woj. Zachodniopomorskiego. W trakcie realizacji. 

73. IX.98.2019 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Pełczyce  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W trakcie realizacji. 

74. IX.99.2019 Nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie gminy Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Zrealizowana. 
75. IX.100.2019 Zmiany uchwały Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w 

Pełczycach z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. 
U. Woj. Zachodniopomorskiego. 

76. IX.101.2019 Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. 
U. Woj. Zachodniopomorskiego. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze– stwierdzenie nieważności 
uchwały przez nadzór Wojewody. 

77. IX.102.2019 Średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. 
U. Woj. Zachodniopomorskiego 

 


