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I. WSTĘP 

Szanowni Państwo,   

 Oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Pełczyce za rok 2020, opracowany                            

w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                      

(Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.).              

 Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego, w szczególności realizację 

programów, polityk i strategii, funduszu sołeckiego oraz uchwał Rady Miejskiej w Pełczycach za 

rok poprzedni.  

Wyrażam przekonanie, że dane zawarte w dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy 

Pełczyce i nie tylko do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu w roku ubiegłym, 

ale również stanie się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny i prowadzenia dialogu 

na temat przyszłości naszej gminy.  

  

Burmistrz Pełczyc 

dr Mirosław Kluk 
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II.  INFORMACJE OGÓLNE 

 Położenie i powierzchnia 

Obszar Gminy Pełczyce położony jest w południowej części województwa 

zachodniopomorskiego, północno- wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego w powiecie 

choszczeńskim. 

Sąsiednie gminy: 

• Choszczno i Krzęcin (powiat choszczeński) 

• Barlinek (powiat myśliborski) 

• Dolice (powiat stargardzki) 

• Strzelce Krajeńskie (powiat strzelecko-drezdenecki) w województwie lubuskim 

Siedzibą gminy jest miejscowość Pełczyce. 
Podstawowym połączeniem drogowym prowadzącym przez Gminę Pełczyce jest droga 

wojewódzka numer 151 Gorzów Wlkp.- Recz. 

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 200,8 km², co stanowi 15,1 % powierzchni powiatu 

choszczeńskiego oraz 0,9 % powierzchni województwa zachodniopomorskiego. 

 

Wykres Nr 1 
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 Struktura demograficzna i dane ewidencyjne 
 

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności, stan mieszkańców gminy Pełczyce na dzień 31 grudnia 

2020 r. wynosił 7551 osób, w tym 3733 kobiet i 3818 mężczyzn.  

Gmina Pełczyce należy do grupy gmin miejsko- wiejskich o niskim zaludnieniu-   na 1 km² 

przypada ok. 38 mieszkańców.  

Wykres Nr 2 

 

 

 Ludność Gminy Pełczyce w podziale na poszczególne kategorie wiekowe (stan na 31.12.21 r.): 

Tabela Nr 1 

                  Wiek 

Płeć 

do 18 18- 60 powyżej 60 

Kobiety 705 2115 913 

Mężczyźni 787 2553 478 
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Wykres Nr 3 

 

Przyrost naturalny w 2020 r. w Gminie Pełczyce wynosił -0,006 ؉. 

W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pełczycach zostały wydane 424 dowody 
osobiste.  

Realizację podstawowych zadań z zakresu ewidencji i rejestracji stanu cywilnego w 2020 roku 
przedstawia poniższa tabela: 

Tabela Nr 2 

Rejestracja bieżących aktów stanu cywilnego w Systemie Rejestrów 
Państwowych 

102 

Wykonywanie odpisów aktów stanu cywilnego 1225 

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 39 

Wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska 4 

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

99 

Przypiski dokonywane w aktach stanu cywilnego 296 

Uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego 15 

 

 Lokalna władza  
Gminę jako organ wykonawczy reprezentuje Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk, wybrany na 

tę funkcję w wyborach samorządowych , które odbyły się w październiku 2018 r. 

Rada Miejska w Pełczycach na koniec 2020 r. liczyła 15 radnych. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Pan Marek Sowiński.  

Przy Radzie Miejskiej w Pełczycach działa 5 komisji stałych: 

53

98

72
80

Urodzenia Zgony

Urodzenia i zgony w 2019 i 2020 roku

2020 2019
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1) Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, w składzie: 

Anna Kochanowicz- Przewodnicząca 

Henryk Cybulski- Członek 

Anna Dyc- Członek 

Ryszard Andrzej Kwieciński- Członek 

Sławomir Przyłucki- Członek 

Komisja pracowała obradując na 7 posiedzeniach własnych realizując przyjęty plan pracy.    

2) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej w składzie: 

Teresa Bożena Kamionka- Przewodniczący 

Mirosław Urbaniak- Członek 

Michał Kasprzak- Członek 

Magdalena Tazow- Członek 

Janusz Jędrzejczak- Członek 

W 2020 r. odbyły się 2 posiedzenia komisji, na których poruszano tematy dotyczące 

aktualnego stanu dróg, cmentarzy oraz sytuacji w rolnictwie i wysokości podatków w gminie 

Pełczyce. 

3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie: 

Barbara Jagiełło- Przewodnicząca 

Adam Mońka- Członek 

Anna Dyc- Członek 

Ryszard Andrzej Kwieciński- Członek 

Daniel Świrski- Członek 

W okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, na których głównie były opiniowane 

wnioski o przyznanie stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych za pierwszy semestr                    

i rok szkolny 2019/ 2020 oraz analiza wyników klasyfikacji uczniów szkół podstawowych naszej 

gminy. 

4) Komisja Rewizyjna, w składzie: 

Sławomir Przyłucki- Przewodniczący 

Barbara Jagiełło- Członek 

Janusz Jędrzejczak- Członek 

Anna Kochanowicz- Członek 

Adam Mońka- Członek 
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W 2020 r. Komisja Rewizyjna obradowała na 9 posiedzeniach, w tym 5 wspólnych  
z pozostałymi Komisjami Rady Gminy. Podczas spotkań rozpatrywano tematy wynikające  
z rocznego planu pracy, a także opiniowano materiały na sesję.  

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 

Michał Kasprzak- Przewodniczący 

Henryk Cybulski- Członek 

Teresa Bożena Kamionka- Członek 

Magdalena Tazow- Członek 

Mirosława Urbaniak- Członek 

Komisja w 2020 roku obradowała 3 razy, rozpatrzyła 1 skargę oraz zajęła się 1 petycją, którą 

rozstrzygnięto w 2021 r. 

Wszystkie Komisje stałe Rady Miejskiej w Pełczycach w 2020 r. obradowały                                         

na 6 posiedzeniach wspólnych. 

Stałe komisje Rady Miejskiej w Pełczycach pełnią w szczególności rolę opiniodawczą w 

stosunku do projektów uchwał oraz spraw bieżących przedkładanych do poszczególnych komisji 

wg ich kompetencji. Mają wpływ na ostateczny kształt uchwał oraz politykę gminy. 

 Jednostki organizacyjne Gminy Pełczyce  
Tabela Nr 3 

Nazwa jednostki 
Stan zatrudnienia 

 na 31.12.2020 r. (l. osób) 

Wykonanie wydatków                     

w złotych w 2020 r. 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

Urząd Miejski w Pełczycach 28 30 539 654,29 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pełczycach 18 14 266 924,13 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Pełczycach 

50  
(w tym: nauczyciele- 33, 

obsługa- 17)  
3 692 343,20 

Szkoła Podstawowa w Lubianie 
35 

(w tym: nauczyciele- 21, 
obsługa- 14) 

2 834 439,63 

Szkoła Podstawowa  im. I Dywizji                     
T. Kościuszki w Chrapowie 

26 
(w tym: nauczyciele- 21, 

obsługa- 5) 
1 606 571,58 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Będargowie 

26 
(w tym: nauczyciele- 19, 

obsługa- 7) 
1 947 119,84 

Centrum Usług Wspólnych  w Pełczycach 5 502 501,82 
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Miejsko - Gminne Przedszkole 
w Pełczycach 

18 
(w tym: nauczyciele- 7, 

obsługa 11) 
1 442 059,30 

Miejsko - Gminny Żłobek w Pełczycach 6 264 465,69 

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUD ŻETOWE 

Zakład Gospodarki Komunalnej                    
i Mieszkaniowej w Pełczycach 

32 4 842 532,22 

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury                     
w Pełczycach 

 

10 830 401,72 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w  
Pełczycach 

7 332 133,03 

 

 Sołectwa 
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. 

 

Wykres Nr 4 
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III.  INFORMACJE FINANSOWE 

 Wykonanie budżetu Gminy Pełczyce 

Budżet Gminy Pełczyce został przyjęty uchwałą Nr IX.91.2019 Rady Miejskiej                                 

w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 

2020. W trakcie 2020 r. zmiany w budżecie zostały wprowadzone 6 uchwałami Rady Miejskiej 

oraz 30 zarządzeniami Burmistrza. 

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęło się następującymi wynikami: 

- wykonanie dochodów-54 322 823,28 zł, 

- wykonanie wydatków- 57 096 079,48 zł, 

- deficyt budżetowy- 2 773 256,20 zł.  

Wykonanie dochodów i wydatków gminy na przestrzeni ostatnich 3 lat przedstawia                    

wykres nr 5 

                      
  

 Realizacja Funduszu sołeckiego 

W Gminie Pełczyce corocznie wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego. 

Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na 

wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu musi dotyczyć zadania 

realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: 

1) Służyć poprawie życia mieszkańców, 

2) Należeć do zadań własnych gminy, 

3) Być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Sołtysi wszystkich miejscowości Gminy Pełczyce w terminie do 31 lipca 2019 r. zostali 

poinformowani przez Burmistrza Pełczyc o wysokości środków przypadających danemu sołectwu 
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w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. Do 30 września 2019 r. sołtysi przedstawili 

Burmistrzowi plany finansowe na rok 2020 r. uchwalone przez zebrania wiejskie. 

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 

Wydatki jednostek pomocniczych 
w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2020 roku     

Tabela Nr 4                   

L. p. Jednostka pomocnicza Wykonanie Nazwa wydatku 

1. Rada Sołecka w Bukwicy 

2 045,18 różne zakupy i usługi na estetyzację wsi 

12 593,99 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
drzwi zewnętrzne 

1 534,58 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

16 173,75   

2. Rada Sołecka w Brzycznie 

14 333,60 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. budowa altany, dmuchawa do liści, 
ławostół 

198,24 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii,  

1 576,84 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

16 108,68   

3. Rada Sołecka w Boguszynach 

16 169,43 
różne zakupy i usługi na estetyzację, m.in. 
wsi, kosze uliczne, ławki żeliwne 

6 417,52 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, klocki, puzzle, gry 

2 599,22 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

25 186,17   

4. Rada Sołecka w Bolewicach 

6 049,73 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. naprawa kosiarki, zadaszenie na kosze, 
ławo-stół zadaszony 

10 405,53 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, podstawa stołu, blat, 
malowanie 

1 949,09 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

18 404,35   

5. Rada Sołecka w Będargowie 

17 992,00 
różne zakupy na estetyzację wsi, m.in. 
utwardzenie dojścia do świetlicy, kosiarka 
samojezdna 

8 565,92 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, wykonanie podłogi OSB, 
utwardzenie dojścia  

2 482,75 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

999,95 zakup więźby dachowej 

30 040,62   
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6. Rada Sołecka w Chrapowie 

4 494,13 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. Kosa 1,13 KM 2-suwowa       

500,00 pomoc w zakupach na straż 

12 074,25 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, maszyna do popcornu, 
grzejnik elektryczny,  

2 283,22 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

19 351,60   

7. Rada Sołecka w Jagowie 

8 759,00 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. montaż ogrodzenia placu zabaw, 
płotek, tablica witalna, kosiarka, 
konserwacja wiaty przystankowej 

500,00 pomoc w zakupach na straż 

8 432,06 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, zmywarka 

1 972,21 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

19 663,27   

8. Rada Sołecka w Jarosławsku 

12 344,20 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. siatka, ułożenie kostki betonowej  

12 993,02 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, parce remontowe, 
abonament internetowy 

3 077,99 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

28 415,21   

9. Rada Sołecka w Krzynkach 

11 145,04 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. kostka brukowa na cmentarz 

1 225,92 Imprezy integracyjne dla mieszkańców 

12 370,96   

10. Rada Sołecka w Lubianie 

3 236,90 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. modernizacja pobocza drogi  

20 000,00 przebudowa parkingu 

999,62 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

24 236,52   

11. Rada Sołecka w Lubiance 

13 884,15 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. stół, ławki, poszycie namiotu, ozdoby 
ogrodowe 

461,75 zużycie energii 

1 640,09 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

499,99 zakup piłek 

16 485,98   

12. Rada Sołecka w Ługowie 

1 725,04 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in.. kosiarka 

8 674,66 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii 

1 275,00 imprezy integracyjne dla mieszkańców 
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11 674,70   

13. Rada Sołecka w Łyskowie 

2 873,35 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in.  naprawa kosiarki 

6 429,48 

wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, zestaw kuchenny, zestaw 
piknikowy, regał stalowy, urządzenie 
wysokociśnieniowe 

1 490,74 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

10 793,57   

14. Rada Sołecka w Nadarzynie 

4 050,66 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. krzewy 

10 129,76 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, szafki kuchenne, roleta 

2 288,73 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

4 999,95 odwiert pod studnię głębinową na boisku 

21 469,10   

15. Rada Sołecka w Niesporowicach 

4 686,54 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
wykonanie wykopu i położenia kabla 

465,59 pomoc w zakupach na straż 

9 495,93 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii 

1 598,13 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

16 246,19   

16. Rada Sołecka w Płotnie 

5 677,98 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
donice , ławki kosze uliczne 

17 430,88 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii 

2 499,42 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

25 608,28   

17. Rada Sołecka w Przekolnie 

5 820,92 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. kosa  

3 690,00 budowa nowych punktów świetlnych 

12 730,95 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, prace remontowe 

4 782,08 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

27 023,95   

18. Rada Sołecka w Sarniku 

1 506,36 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in.  donice, kwiaty 

18 909,88 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii, prace remontowe 

1 375,06 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

21 791,30   

19. Rada Sołecka w Trzęsaczu 1 754,73 
różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. ławki, kosze 
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11 524,50 
wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. 
zużycie energii 

1 232,98 imprezy integracyjne dla mieszkańców 

14 512,21   

Razem 375 556,41   

 

Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 375 556,41 zł,                                 

z czego 71 404,55 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, o refundację których gmina 

wnioskuje do Wojewody Zachodniopomorskiego. 
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IV.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Majątek skomunalizowany 

Zwiększenie mienia 

 1) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych  

a) Akt notarialny Repertorium A  nr 2479/2020 z dnia 18.12.2020 r.  

- działka nr 47/30=0,0201 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce  (droga wewnętrzna) o 

wartości  17,37 zł, 

- działka nr 56/23=0,1590 ha  Udział w wysokości 337/1590  położona w obrębie geodezyjnym      

Pełczyce  (współwłasność działki budowlanej)- o wartości  31,27 zł, 

- działka nr 51/29=0,0104 ha Udział 4457/10000, położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce       

(droga wewnętrzna) o wartości  8,34 zł, 

 - działka nr 10/57=0,0167 ha położona w obrębie geodezyjnym Jagów  (ogródek tereny zieleni) 

wartość  12,50 zł, 

Nieruchomości nabyte w drodze darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej POLANIN z/s                       

w Pełczycach. 

b) Akt notarialny Repertorium A  nr 596/2020 z dnia 30.01.2020 r. 

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym nr 25  oznaczony nr 5, położonym na 

drugim piętrze i składający się z trzech pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, WC i przedpokoju  o 

łącznej pow. użytkowej 66,20 m².  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 535/10000 

części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz współwłasności działki gruntu 

oznaczonego wg ewidencji nr 182 o powierzchni 0,2585 ha.                                                                     

Udział w wynoszący 538/1000 części  w budynku gospodarczym oraz współwłasności działki 

gruntu oznaczonego wg ewidencji nr 177 o powierzchni 0,0753 ha.  Wartość  23 800,00 zł. 

Nieruchomości nabyte w drodze darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej OLGA z/s                       

w Sarniku. 

      Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego w Choszcznie o nieodpłatne nabycie na 

mienie gminy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa-  położonej 

w m. Krzynki i oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 68/1 o powierzchni 0,0686 ha w celu 

realizacji inwestycji celu publicznego– budowa wiejskiej świetlicy.  

2) Na podstawie decyzji administracyjnych; 

Gmina zamierza skorzystać z przepisów art. 44 ust.1 ustawy z dnia 19 października 1991 

r.  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 

(tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz.2243) i wystąpić do KOWR O/T w Szczecinie z wnioskiem                     

o nieodpłatne przejęcie na mienie gminy nieruchomości towarzyszących budownictwu 
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mieszkalnemu– infrastruktura drogowa i komunikacyjna. 

Zmniejszenie mienia; 

1) Sprzedaż nieruchomości; 

a) trybie publicznego przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości 

Akt notarialny Repertorium A nr 6326/2020 z 23.10.2020 r. 

 – działka nr 47/8=0,0810 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzynki. Cena sprzedaży                  

75 851,00 zł– transakcja zwolniona z płatności podatku VAT. 

Akt notarialny Repertorium A nr 6333/2020  z 23.10.2020 r.  

 – działka nr 188/2=0,0804 ha położona w obrębie geodezyjnym Jagów. Cena sprzedaży                                   

23 836,00 zł– transakcja zwolniona z płatności podatku VAT. 

Akt notarialny Repertorium A nr 2305/2020 z 22.05.2020 r. 

- działka nr 633/8=0,2543 ha położona w  obrębie geodezyjnym Pełczyce. Cena sprzedaży                        

56 459,00 zł- transakcja zwolniona z płatności podatku VAT. 

Akt notarialny Repertorium A nr 3023/2020 z 22.06.2020 r. 

- działka nr 625=0,0765 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce. Cena sprzedaży                     

65 650,00 zł - transakcja zwolniona z płatności podatku VAT. 

b) w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości 

Akt notarialny Repertorium A nr 1252/2020 z dnia 03.03.2020 r. 

- działka nr 430/32=0,0044 ha  położona w  obrębie geodezyjnym Pełczyce. Cena sprzedaży                    

4 400,00 zł- transakcja zwolniona z płatności podatku VAT. 

c) Sprzedaż mieszkań komunalnych; 

Na rzecz dotychczasowego najemcy sprzedano jeden komunalny lokal mieszkalny w budynku 

czterorodzinnym położonym w m. Lubiana  wraz z udziałem w ułamkowej części gruntu  (działka 

nr 6/3 o powierzchni 0,2601 ha) na rzecz dotychczasowego najemcy. Cena sprzedaży 10.057,00 

zł po zastosowaniu ulg i płatna jednorazowo (Akt notarialny  Repertorium A nr 589/2020 z dnia 

30.01.2020 r.) 

d) Na podstawie odrębnych umów cywilno- prawnych 

Akt notarialny Repertorium A nr 2280/2020 z dnia 23.10.2020 r. 

Darowizna na rzecz Starostwa Powiatowego w Choszcznie (regulacja drogi)– działka                                

nr 188/3=0,1013 ha położona w obrębie geodezyjnym Jagów. Wartość darowizny 3 900,00 zł. 

Na mieniu komunalnym pozostali wieczyści użytkownicy, których  grunty z uwagi przeznaczenie 

na funkcje niemieszkalne nie mogły być przekształcone w prawo własności.  

Obecnie łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi: 

- 0,2553 ha (w posiadaniu osób fizycznych) 

- 1,3043 ha (w posiadaniu osoby prawnej) 
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3) Prognozy rynku nieruchomości 

Należy nadmienić, że rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się niskim 

popytem. Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości ukierunkowane są przede wszystkim na 

zaspokajaniu potrzeb działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. 

Obecnie w ofercie pozostają  dwie działki położone przy ul. Ogrodowej w Pełczycach.  

Rozpoczęto przygotowanie do sprzedaży trzech kolejnych działek zlokalizowanych                               

przy ul. Wodnej i Krzywej w Pełczycach.  

Kolejną, istotną  ofertą skierowaną do inwestorów z branży sieci handlowych bądź 

usługowych są przygotowane dwie nieruchomości położone przy ul. B. Chrobrego                                      

o powierzchniach 0,3998 ha i 0,3475 ha, w sąsiedztwie działających już podmiotów handlowych 

i usługowych. 

           Stałą ofertą sprzedaży jest teren Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Podstrefa Pełczyce. Ponadto 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. 

Prognozę dochodów gminy na rok 2021 wyznacza plan sprzedaży wyodrębnianych 

nieruchomości pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne, pod usługi handlu lub inne usługi,  

pod działanie inwestycyjne zlokalizowane w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.  

Miniony 2020 rok był kolejnym, w którym ustała sprzedaż komunalnych lokali 

mieszkalnych.  

Obecnie na mieniu komunalnym pozostaje 37 budynków, w których znajduje się 89 lokali 

mieszkalnych zamieszkanych przez ich lokatorów. Spośród tego zasobu w 11 budynkach 

wszystkie lokale mieszkalne stanowią własność komunalną. Pozostałe lokale znajdują się 

budynkach stanowiących współwłasność  z właścicielami wykupionych lokali.  

4) Dzierżawa nieruchomości. 

W 2020 r. nie były zawierane umowy na dzierżawę nieruchomości. 

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach komunalnych wynosi 310,20 m2.  

Aktualnie obowiązują dotychczas ustanowione umowy najmu na pomieszczenia 

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

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

Opieki Zdrowotnej,  garaży przy ul. Starogrodzkiej 13a i Ogrodowej oraz lokalu użytkowego w 

Bolewicach. 

Również dzierżawy gruntów nie ulegają istotnej zmianie i obszar gruntów 

wydzierżawianych wynosi 1,5957 ha. Zawarta umowa dzierżawy w roku 2017 z operatorem sieci 
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komórkowych P4 Sp. z o.o. na wydzierżawienie 100 m2 powierzchni gruntu spośród działki nr 2/3 

położonej w obrębie geodezyjnym Jarosławsko w celu posadowienie masztu antenowego nie jest 

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- 247 321,74 zł,              

- dzierżawy gruntów- 34 821,83 zł, 

- najem lokali użytkowych 45 783,52 zł, 

- opłat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności 8 330,78 zł, 

- opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu- 462,00 zł. 

Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami na rok 2021: 

- przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez zainteresowanych 

potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach o ustaleniu warunków 

zabudowy  zagospodarowania terenu, 

- 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.  
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V. INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ 

POLITYKACH, PROGRAMACH I STRATEGIACH 

 Strategia Rozwoju Gminy  

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 rozwój 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; 
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8. Rozwój usług; 

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. 

 Plany odnowy miejscowości 

Plan odnowy miejscowości jest jednym z elementów wpływających na rozwój oraz 

poprawę warunków pracy i życia mieszkańców. Konieczność opracowania planu odnowy 

miejscowości w sposób formalny wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW-  Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. 

Program zakłada m. in. wspieranie działań mających wpływać na poprawę jakości życia                         

na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi. 

Plan Odnowy Miejscowości jest zgodny z dokumentami strategicznymi o charakterze 

lokalnym, regionalnym i krajowym. Ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji 

rozwoju miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których na 

pierwszym miejscu jest aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego 

też w przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczą mieszkańcy danego 

sołectwa. Po przyjęciu przez zebranie wiejskie, plan odnowy miejscowości zostaje 

zatwierdzony przez radę gminy. 

Plan zawiera działania długofalowe. Określa kierunek rozwoju danej o sołectwa oraz 

przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Ponadto umożliwia planowe realizowanie 

działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi                  

i życia mieszkańców. 

W gminie Pełczyce  obowiązują Plany Rozwoju Miejscowości przyjęte następującymi 
uchwałami: 
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Tabela Nr 5 
L.p. Sołectwo Plan Odnowy Miejscowość (uchwała) Okres 

obowiązywania 
1. Brzyczno UCHWAŁA NR XV.162.2020 Rady 

Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 
2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu 
Rozwoju Miejscowości dla miejscowości 
Brzyczno na lata 2021– 2027” 

2021- 2027 

2. Płotno, 
Lubianka, 
Krzynki 

UCHWAŁA NR VIII.89.2019 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 22 października 2019 r. 
w sprawie 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 dla 
miejscowości : Płotno, Lubianka i Krzynki na 
lata 2016– 2022” 

2016- 2022 

3. Będargowo, 
Bolewice, 
Jarosławsko, 
Krzynki, 
Ługowo, 
Płotno oraz 
częściowej 
aktualizacji 
Planu Rozwoju 
Miejscowości 
dla 
miejscowości 
Pełczyce 

UCHWAŁA NR XXVI.211.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XIV.105.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach        
z dnia 15 września 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Planów Rozwoju 
Miejscowości dla miejscowości: Będargowo, 
Bolewice, Jarosławsko, Krzynki, Ługowo, 
Płotno oraz częściowej aktualizacji Planu 
Rozwoju Miejscowości dla miejscowości 
Pełczyce na lata 2016 - 2022" 
UCHWAŁA NR XIV.105.2016 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 
2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planów 
Rozwoju Miejscowości dla miejscowości: 
Będargowo, Bolewice, Jarosławsko, Krzynki, 
Ługowo, Płotno oraz częściowej aktualizacji 
Planu Rozwoju Miejscowości dla 
miejscowości Pełczyce na lata 2016 - 2022 
 

2016- 2022 

4. Sarnik, 
Pełczyce, 
Nadarzyn, 
Jagów oraz 
zatwierdzenia  
nowych 
Planów 
Rozwoju 
Miejscowości 
dla 
miejscowości 
Łyskowo, 
Trzęsacz 

UCHWAŁA NR IX.63.2015 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. w 
sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju 
Miejscowości 
  

 

5. Pełczyce 
Boguszyny 
Bolewice 

UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia  25 sierpnia  2011 r. w 

Pełczyce, Bolewice, 
Jagów, Wierzchno 

2010- 2020, 
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Chrapowo 
Jagów 
Wierzchno  

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości 

 

Chrapowo                               
i Boguszyny- 2009- 

2020 
6. Lubiana, 

Lubianka, 
Sarnik 

UCHWAŁA Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 21 czerwca 2011 r. w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości 

Lubiana, Lubianka- 
2010- 2020, 

Sarnik- 2009- 2020 
 

7. Przekolno, 
Jagów, 
Wierzchno, 
Bolewice, 
Lubiana, 
Lubianka, 
Sarnik, 
Chrapowo, 
Pełczyce 

UCHWAŁA Nr XXXIII/  221 /2010 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 
roku w sprawie zatwierdzenia  Planów 
Odnowy Miejscowości 
 
 
 
 

2010- 2020 

 

 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 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. 
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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. 

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                   
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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. 

 

 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. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.156.2017 Rady Miejskiej w 

Pełczycach z dnia 7 września2017 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. 

Zgodnie z założeniami, program został opracowany w celu  określenia niezbędnych działań do 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 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 zamieszkany 

był, wg danych UM w Pełczycach, w 2015 roku łącznie przez 4162 osoby, co stanowiło 52,56 % 

mieszkańców gminy.  

Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, wyznaczono 

obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest obszarem, na którym prowadzona będzie 

rewitalizacja. Wyznaczony obszar rewitalizacji w Gminie Pełczyce:  

- Pełczyce – Strefa IV 

- Będargowo 

- Boguszyny 

- Lubiana 

- Przekolno 

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 



RAPORT O STANIE GMINY PEŁCZYCE ZA 2020 ROK 

26 
 

problemów w przestrzeni poszczególnych obszarów. 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.  

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.  

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. 

Mając na uwadze powyższe określone projekty, których wdrożenie przyczyni się 

rewitalizacji obszarów gminy tj. 

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, wpływających na integrację                                 

i aktywność społeczności wsi Przekolno. 
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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. 

Poniższe projekty otrzymały dofinansowanie (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 

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 -  do końca grudnia 2020 r.  zostało wyremontowanych 

13 budynków, na I kw. 2021 planowane jest zakończenie całego projektu. 

 W 2020 r. został wybrany wykonawca robót i podpisano umowę na realizację projektu pn. 

„Zagospodarowanie terenów przy Jeziorach Panieńskie i Jeziora Stawno”. Inwestycja w trakcie 

realizacji. 

16.03.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu  w ramach także działania 9.3 

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

Gminę,  planowana realizacja w 2022 r.  

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach 

zarządzał  93  lokalami w skład których wchodzi 16 mieszkań socjalnych (w tym jedno mieszkanie 

niebędące własnością Gminy oraz mieszkania komunalne znajdujące się  

w budynkach wspólnot mieszkaniowych). Zakład administrował 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 uwzględniający w dużej mierze uwagi zawarte 

w raportach z rocznych przeglądów stanów technicznych budynków. 

Decyzją kierownika, lokatorzy przeprowadzający zatwierdzone wcześniej w Zakładzie 

remonty w lokalach komunalnych na własny koszt, mają prawo  do zwrotu poniesionych nakładów 

udokumentowanych fakturami, poprzez obniżenie czynszu najmu o 50%, lub 100% jego pełnej 

wartości, aż do zwrotu poniesionej kwoty, nie dłużej jednak niż do czasu trwania stosunku najmu.  
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 Polityka czynszowa w Gminie Pełczyce 

Szczegółowe zasady polityki czynszowej prowadzonej na terenie Gminy Pełczyce reguluje 

Uchwała Nr XXIV/174/2001 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 08 listopada 2001 r.  

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  przed ich wprowadzeniem. 

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 84/2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 grudnia 2019r.  

od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obowiązywały następujące stawki bazowe czynszu: 

• dla lokali mieszkalnych 3,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, 

• dla lokali socjalnych– 0,90 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. 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 2020 r. do Zakładu wpłynęły dodatki mieszkaniowe na kwotę 16 056,89 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. 

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 2018 r. lokatorzy posiadający zaległość z tytułu opłat za czynsz, mają możliwość  zamiany 

formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe czyli tzw. 
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odpracowywanie zadłużenia. Od wejścia w życie w/w Zarządzenia do dnia 31.12.2020 r.  

z takiej formy pomocy skorzystało w naszej gminie 12 rodzin, a kwota odpracowanych czynszów 

w tym okresie wyniosła ponad 33 900,00 zł, z tego 17 901,00 zł w 2020 roku. 

W  2020 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 116 314,42 zł, w tym najpoważniejsze: 

• kapitalny remont dachu i malowanie elewacji                -  1 budynek 

• kapitalny remont mieszkań     -  9 lokali 

• częściowy remont mieszkań     -  3 lokale 

• wymiana instalacji elektrycznej                 -  5 lokali 

• wykonanie instalacji wodno– kanalizacyjnej w łazience -  1 lokal 

• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej   -  3 lokale 

• zakup i montaż dwufunkcyjnego pieca gazowego  - 1 lokal 

• przestawienie pieca kaflowego     - 2 lokale 

• naprawa centralnego ogrzewania    - 1 lokal 

 

Część powyższych remontów przeprowadzona została na podstawie założonych planów 

remontów z 2019 r., w związku z bardzo złym stanem technicznym obiektów stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, pozostałe wyniknęły z potrzeb bieżących. Były to 

m.in. modernizacje związane z koniecznością przygotowania lokali mieszkalnych dla nowych 

najemców.  

Wskutek intensyfikacji od roku 2016 działań windykacyjnych oraz dzięki umożliwieniu od 

roku 2018 odrabiania zobowiązań finansowych, zadłużenie za czynsz na koniec roku 2020 r. 

wyniosło 156 401,49 zł. co jest wartością niższą od kwoty zadłużenia na koniec roku 2019  

o ok. 3%, natomiast w stosunku do 2015 r. o ponad 46 %. 

 Program opieki nad zabytkami 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016-2020 uchwalony 

został przez Radę Miejską w Pełczycach uchwałą nr XII.82.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku. 

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;  
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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 będą 

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. 

Sposób realizacji celów programu 

W imieniu Gminy  Pełczyce zadania będą wykonywane bądź wspierane przez gminne 

jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole, gminne placówki kultury – biblioteka, ośrodek 

kultury) oraz referaty Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych, poprzez istniejące                              

i planowane instrumenty: 

• prawne (np. poprzez uchwalanie miejscowych plany 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), 
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• 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).  

Realizacja celów gminnego programu opieki nad zabytkami w latach 2018- 2020 

W okresie sprawozdawczym, za pomocą dostępnych i możliwych instrumentów prawnych, 

finansowych, społecznych itp., były podejmowane działania, które miały na celu zachowanie 

dziedzictwa kulturowego na terenie gminy. 

W 2009 r. została opracowana Gminna Ewidencja Zabytków. Dokumenty są udostępniane 

zainteresowanym podmiotom (w Referencie Inwestycji  i Promocji). Wszystkie decyzje                          

o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obiektów 

podlegających ochronie konserwatorskiej zostały w drodze postanowienia uzgodnione                             

z Wojewódzkim Konserwatorem 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. 

Wykaz dotacji przyznanych przez gminę w 2020 roku 

1) Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy w Będargowie: 

- dotacja na remont dachu kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, kwota 

dotacji: 50.000,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach nr XI.118.2020                                

z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu), 

- dotacja na modernizacją kościoła pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, kwota dotacji: 

22.999,85 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach nr XIV.148.2020  z dnia 27.10.2020 r.        

w sprawie zmiany budżetu, 

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP w Pełczycach : 
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- dotacja na chemiczne zwalczanie szkodników drewna w kościele parafialnym                                     

w Pełczycach, kwota dotacji: 4.987,82 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach                                        

nr XI.118.2020  z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu), 

3) Parafia Rzymskokatolicka pw.  Matki Boskiej Różańcowej w Boguszynach: 

- dotacja na chemiczne zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym w Płotnie, kwota 

dotacji: 4.674,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach nr XI.118.2020  z dnia 12.05.2020 

r. w sprawie zmiany budżetu), 

- dotacja na zakup i montaż systemu alarmowego w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w 

Boguszynach, kwota dotacji: 5.000,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach                          

nr XIV.148.2020  z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu), 

4) Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMO w Zamęcinie: 

- dotacja na chemiczne zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym pw. Św. Trójcy 

w Nadarzynie, kwota dotacji: 5.000,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach                              

nr XI.118.2020  z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu), 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pełczyce  

 „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.  

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.  
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 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  

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.  

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). 

W tabeli poniżej zaprezentowano zadania proponowane do realizacji do 2020 roku, których 

celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza  oraz stan ich realizacji: 

Tabela Nr 6 

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 Działanie zostało zrealizowane 

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, 

Gmina 2016-2020 
Gmina uzyskała dofinansowanie na 

zadanie. W 2019 r. została 
podpisana umowa. 
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woda, drogi z cz. chodnikami, 
oświetlenie) 

7. 
Remont / modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w 
Będargowie 

Gmina 2016-2020 Działanie zostało zrealizowane. 

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 Działanie zostało zrealizowane. 

14. 

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

Gmina 2016-2020 - 

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; 
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• 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. 

 Program ochrony środowiska 

 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                                          

i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, ekonomiczne oraz społeczne.                              
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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.             

              W 2020 r. Gmina Pełczyce opracowała projekt Programu Ochrony Środowiska                        

dla Miasta i Gminy Pełczyce na lata 2021- 2024 z perspektywą do roku 2030. Program zostanie 

poddany uzgodnieniom,  a następnie przyjęty przez radę gminy. Raport z realizacji programu 

zostanie wykonany po 2 latach od publikacji.           

                                                                                                                                                                                                                                                          

 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.  

W 2020 r.  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 29,82 Mg. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 13 140,00 zł. 
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 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 2020 r. Gmina Pełczyce uzyskała pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn. „Usuwanie 

barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce– etap IV”. 

Likwidacja barszczu Sosnowskiego prowadzona była w okresie: 10.06.2020- 25.09.2020 r. 

Prace polegały na mechanicznym oraz chemicznym usuwaniu barszczu Sosnowskiego na obszarze 

221,09 arów. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 11 461,32 zł 

 

 Gminna Strategia Rozwoju Problemów Społecznych 

Politykę społeczną w Gminie Pełczyce określa głównie przyjęta w marcu 2016 roku uchwałą 

Nr XI.75.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Pełczyce na lata 2016- 2023.  

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 
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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. 

Głównym celem  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce na lata 

2016- 2023 było stworzenie nowej jakość w rozwiązywaniu problemów społecznych, które 

przyczynią się do podniesienia jakości życia ogółu mieszkańców i w piątym roku po jej przyjęciu 

można stwierdzić, że cel ten został spełniony.  

Ilość wykonanych działań szczególnie z zakresu pomocy społecznej jest szeroka, 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” (za 

rok 2020 dokument znajduje się pod adresem https://bip.pelczyce.pl/strony/4734.dhtml), świadczą 

o tym, że wszystkie elementy założone do realizacji w Strategii są  realizowane. MGOPS 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 Miejsko- Gminny Ośrodek   

Pomocy Społecznej w Pełczycach skupia cały obszar pomocy, opieki i usług społecznych jak 

również 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.        

Nie bez znaczenia w realizacji strategii jest współpraca z innymi instytucjami i urzędami oraz 

szkołami.  
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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. 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pełczyce 

„Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2018 – 2020” został 

opracowany na podstawie art. 176 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) i przyjęty Uchwałą Rady 

Miejskiej w Pełczycach Nr XXIV.182.2021 dnia 20 grudnia 2017 r.  

Zgodnie z art. 176 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy :  

1) Opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny,  

2) Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

3) Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych przez:  

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,                          

c) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsca dla dzieci,  

4) Finansowanie :  

a) Podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

b) Kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające,  

5) Współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, 

6) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywania ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego,  

7) Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na 

terenie gminy.  

Głównym celem Programu jest wspieranie rodziny i rodziców w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych. Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, jak i działania profilaktyczne                           

oraz upowszechniające działania prorodzinne.  

Realizacja programu na terenie Gminy Pełczyce zmierza do podejmowania wszystkich możliwych 

programów profilaktycznych i edukacyjnych prowadzących do redukcji zjawisk patologicznych                  
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i patologii społecznych wśród rodzin i rozbudowy systemu opieki nad dzieckiem oraz pracy                            

z rodziną.  

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

z przepisami dotyczącymi ochrony dziecka i rodziny, a w szczególności z :  

1) Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia                                  

20 listopada 1989 r., 

2) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                   

(Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm. ),  

3) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. 

zm.), 

4) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 

r. poz. 1390), 

5) Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016– 2020,  

6) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce na lata 2016– 2023, 

przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XI.75.2016 z dnia 17 marca 2016 r., 

7) Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej                                

na lata 2014– 2020 przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014 r.,  

8) „Powiatowym programem profilaktycznym w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy 

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie choszczeńskim na lata 2017– 2020” przyjętej 

uchwałą Rady Powiatu w Choszcznie Nr XIX/153/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.  

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

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015- 2020 została przyjęta przez Radę Miejską                        

15 czerwca 2015 r. 

Uchwalenie Programu przez samorząd to zadanie gminy wynikające z art. 6 ust. 2 ustawy                          

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw, które nakładają 

na gminy taki obowiązek. 

Do zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, oprócz opracowania     

i realizacji programu należy również prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach, w których 
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pojawia się problem przemocy oraz zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc 

w ośrodkach wsparcia. 

Za nadrzędny cel programu przyjmuje się zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 

poprzez stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy oraz zwiększenie 

skuteczności pomocy rodzinom, w których ten problem występuje.  

Założeniem programu jest jego realizacja poprzez zadania o charakterze profilaktycznym, 

edukacyjnym, pomocowym i wspierającym oraz cele operacyjne, takie jak: 

- poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Pełczyce 

poprzez systematyczne diagnozowanie problemu, 

- zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie, 

- zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, interwencyjnych                                         

oraz edukacyjno- korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

-   poprawa jakości i skuteczności działań instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy                            

w rodzinie; 

- zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy                                 

w rodzinie oraz wrażliwości mieszkańców wobec przemocy w rodzinie na terenie gminy Pełczyce. 

Program adresowany jest do osób uwikłanych w problem przemocy bezpośrednio                                

oraz do osób profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom i sprawcom przemocy 

w rodzinie. 

 Program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych                                                  
i przeciwdziałania narkomanii. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr IX.96.2019 r.                                 

Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2019 r.  

Program jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach uchwalonych w latach 

ubiegłych i stanowi całokształt działań, jakie są podejmowane w celu ograniczenia występowania 

choroby alkoholowej w społeczeństwie i zapobiegania jej negatywnym skutkom oraz 

podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Od 20 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w Polsce zaczął 

obowiązywać stan pandemii koronawirusa COVID-19. W związku z koniecznością realizacji 

obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami, zmianie uległo 

funkcjonowanie różnych instytucji i placówek, w tym miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich 
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rodzin. Nauka w szkołach zaczęła odbywać się  w trybie zdalnym, a powyższy stan znacząco 

ograniczył możliwość prowadzenia działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

Działalność Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
Tabela Nr 7 

Lp. Działania Ilość 
1. Liczba posiedzeń 12, w tym 11                                

(rozmowy motywacyjne) 
2. Ilość 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 

 
4 

3. Wnioski skierowane do komisji :  
w tym: 
- Komisariat Policji, 
- MGOPS, 
- członkowie rodziny 

52 
 

34 
14 
4 

4. Liczba osób z problemem alkoholowym, z którymi 
przeprowadzono rozmowę interwencyjno-
motywacyjną, 
 

34 
(pozostałe osoby nie stawiły 
się na wysłane wezwania) 

5. Liczba osób zmotywowanych do podjęcia leczenia 
odwykowego  

6 

W Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym odbyły się 52 dyżury (384 godziny), 

prowadzone przez instruktora terapii, gdzie dokonywano rozpoznania zgłaszanych problemów, 

motywowano do podjęcia leczenia odwykowego lub udziału w terapii dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych. Udzielano wsparcia osobom po zakończonym leczeniu, udzielano informacji 

o miejscach, w których można uzyskać pomoc dla ofiar przemocy. 

Komisja prowadziła współpracę z czterema placówkami oświatowymi: SP w Pełczycach, 

Lubianie, Będargowie i Chrapowie, M-G OPS i miejscowym Posterunkiem Policji. 

Łącznie na funkcjonowanie Gminnej Komisji i Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego 

przekazano 54 598 złotych. 

Charakterystyka rynku napojów alkoholowych w 2020 r. 
Tabela Nr 8 

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 
Uprawniaj ących do 
spożywania poza 
miejscem sprzedaży 
(sklepy) 

Uprawniaj ących do 
spożycia w miejscu 
sprzedaży (gastronomia) 

Ogółe
m 

do 
4,5 
% 

po
w. 
4,5
% - 
18
% 

pow. 
18% 

Ogółe
m 

do 
4,5 
% 

pow. 
4,5% 
-18 
% 

pow
. 
18% 
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19 
 

5 50 19 18 13 9 5 3 1 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 r. 
Tabela Nr 9 

Poza miejscem sprzedaży 
 

W miejscu sprzedaży Łącznie 
wydane 
w 2020 r. według zawartości 

alkoholu 
 

razem według zawartości alkoholu razem 

do 
4,5% 
oraz 
piwo 

pow. 
4,5-
18% 
(z wyj. 
piwa) 

pow. 
18% 

do 4,5% 
oraz piwo 

pow. 
4,5-
18% 
(z wyj. 
Piwa) 

pow.18% 

2 
 

2 2 6 1 2 0 3 9 

 

Dochody uzyskane przez gminę w 2020 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły:                                                117 512,00 

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 
przeciwdziałania narkomanii w 2020 r. 

Tabela Nr 10 
Lp. Zadanie Miejsce 

realizacji 
Liczba 
uczniów 

Liczba 
rodziców 

Koszt zadania                 
w zł 

1. Program 
profilaktyczny                    
z obszaru 
profilaktyki 
uniwersalnej 
skierowany do 
dzieci i młodzieży   

SP Pełczyce, 
SP Lubiana 

 
 

161 

 
 

80 

 
 

3 467,00 

2. Jednorazowe 
prelekcje, 
pogadanki 

SP Pełczyce,  
SP Będargowo  
SP Lubiana 

 
483 

 
20 

 
1 176,00 

3. Warsztaty 
profilaktyczne 

SP Pełczyce 
SP Lubiana 
SP Będargowo 

 
440 

 
35 

 
    4 329,00 

4. Konkursy  SP Pełczyce 
SP Lubiana 

319    850,00 

5. Szkolenie dla 
rodziców w 
zakresie 
profilaktyki 
problemowej 

  
SP Pełczyce 

  
107 

 
1 500,00 

6. Pozalekcyjne 
zajęcia sportowe 
 

  
70 

  
70 000,00 



RAPORT O STANIE GMINY PEŁCZYCE ZA 2020 ROK 

44 
 

Ustawodawca wprowadził do systemu prawnego możliwości wydatkowania środków                   

z tytułu wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na walkę z pandemią COVID-

19. W związku z powyższym został zakupiony komputer na potrzeby pracy Urzędu oraz Gminnej 

komisji.  

Źródłem finansowania zadań zawartych w gminnym programie są środki finansowe z budżetu 

gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,                   

o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. Ustawy. 

Program Współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, 

zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                                       

po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, które prowadzone były od 27.09.2019 r.                        

do 04.10.2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 63.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 18 września 

2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach                                                   

w dniu 22 października 2019 r.  

Zgodnie z obowiązującym Programem w 2020 r. współpraca Gminy Pełczyce 

 z organizacjami pozarządowymi miała charakter: finansowy i pozafinansowy. 

1) Współpraca finansowa  

Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w postaci powierzania wykonania 

zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub wspierania 

takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz Programem Współpracy na 2020 rok Gminy Pełczyce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego przeprowadzono w 2020 roku 2 otwarte Konkursy Ofert, w których powołana przez 

Burmistrza Pełczyc Komisja Konkursowa, wyłoniła podmioty realizujące zadania publiczne.  

W wyniku otwartych Konkursów Ofert ogłoszonych 15.01.2020 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 publicznego) oraz  

1 na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

(powierzenie realizacji zadania publicznego):  
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Tabela Nr 11 

Lp. Nazwa zadania 
w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej  

Nazwa organizacji 
pozarządowej 

Wysokość 
przyznanej 

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 
2 KS „KŁOS” Pełczyce  30 000,00 zł 

 
3 LKS „Skrzydlaci” 

Będargowo 
11 000,00 zł 

4 KS „Pomorzanka” 
Jarosławsko 

5 500,00 zł 

5 ULKS „Błękitni” Sarnik 
w Chrapowie 

16 500,00 zł 

6 Wspieranie i promowanie idei klubów żeglarskich 
działających na terenie Gminy Pełczyce 

Klub Żeglarski 
„Sztaksel” Pełczyce 

6 000,00 

OGÓŁEM  85 500,00 zł 
 

Lp. Nazwa zadania  
w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym 

Nazwa organizacji 
pozarządowej 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 
1 Gra w piłkę nożną sposobem na zdrowy i trzeźwy styl 

życia na terenie Gminy Pełczyce 
KS„Kłos” Pełczyce  70 000,00 zł 

OGÓŁEM  70 000,00 zł 
Łącznie na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym przekazano 

155 500,00 zł., z czego organizacje pozarządowe wykorzystały środki finansowe w wysokości 

139 839,11 zł. 

Zgodnie z rozdziałem 8. Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Pełczyce 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, realizacja Programu poddana jest monitoringowi w celu jej oceny. 

2) Współpraca pozafinansowa 

Zgodnie z Programem Współpracy na 2020 rok Gminy Pełczyce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, oprócz współpracy finansowej Gmina Pełczyce wspierała działania sektora 

pozarządowego także w innych formach, w szczególności poprzez: 

-   promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

Pełczyce (www.pelczyce.pl); 

- nieodpłatne udostępnianie godzin w salach sportowych przy szkołach oraz boisk; 

- prowadzenie bazy adresowej organizacji pozarządowych; 

- umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pełczycach wszystkich informacji, 

które mogą zainteresować organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Pełczyce; 

- przekazanie organizacjom pozarządowym pucharów, dyplomów, gadżetów reklamowych  

na organizowane imprezy; 
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- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

- nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych z realizacją przez organizacje pozarządowe 

zadań publicznych; 

- wyznaczenie pracownika Urzędu Miejskiego w Pełczycach odpowiadającego za kontakty  

oraz udzielanie informacji organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Pełczyce. 
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VI.  CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

 Realizacja zadań dotyczących infrastruktury technicznej w gminie w 2020 

roku 

1) Zadania zakończone/ zrealizowane w 2020 r. 

„Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z    w Pełczycach”,  

Dofinansowanie w  ramach realizacji ustawy o funduszu dróg samorządowych,  

całkowita wartość zadania zgodnie z rozliczeniem: 807 049,41 zł (koszty całkowite),                              

805 040,30 zł (koszty kwalifikowalne). W ramach zadania przebudowano 0,563 km dróg. 

„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”  

Dofinansowanie w ramach PROW 2014- 2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych”. Koszt całkowity projektu zgodnie z rozliczeniem  wyniósł 879 678,42 zł dofin.                      

555 522,04 zł. Wybudowano odcinek drogi o długości 236 mb oraz przebudowano odcinki                             

o długości 207 mb. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce- Jagów wraz z włączeniem do drogi 

wojewódzkiej nr 151” . Zadanie realizowane przez Powiat Choszczeński. Gmina na swój wkład 

otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 308 290,47 zł. 

„Modernizacja drogi gminnej przy ul. Ar. Polskiej w Pełczycach”- dofinansowanie                   

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 r. wydano na to zadanie 26 853,24 zł. 

„Modernizacja ul. Polnej w Pełczycach” W 2020 r. wydano na to zadanie 12 006,47 zł. 

„Modernizacja (remont) chodnika i pobocza w m. Lubiana” W 2020 r. wydano na to zadanie 

20 000,00 zł. 

„Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego w Pełczycach”- wartość zadania w 2020 r.- 

129 044,09 zł. 

„Wykonanie dojścia do świetlicy w Będargowie”- zadanie zrealizowane w ramach Grantów 

Sołeckich, koszt całkowity: 11 950 zł, dofinansowanie 10 000 zł. 

„Uło żenie kostki betonowej w m. Jarosławsko”- wartość zadania 10 658,48 zł. 

„Zakup i montaż przystanków dla miejscowości Płotno i Łyskowo”- dofinansowanie                                       

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania- 88 338,60 zł.  

„Stworzenie miejsca integracji w m. Jarosławsko”- wartość zadania 13 899,00 zł. 
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„Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Pełczyce - granica gminy”,  

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 2.4, całkowita wartość projektu wynosi:  

3 029 272,71 zł, dofinansowanie 2 574 881,79. Wartość wydatków na zadanie w 2020 r. wynosiła 

2 868 659,41 zł. 

W wyniku realizacji projektu  wybudowano 4,74 km dróg dla rowerów wraz z  2 sygnalizacjami 

świetlnymi z detektorem ruchu przy ul. B. Chrobrego.  

Zdjęcie Nr 1- sygnalizacja świetlna na ul.  Chrobrego w Pełczycach (przy stadionie) 

 

Zdjęcie Nr 2- ścieżka rowerowa ul. Chrobrego 
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Zdjęcie Nr 3- ścieżka rowerowa Pełczyce- Barlinek 

 

„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; Wydatki na 

zadanie w 2020 r. wyniosły 240 210,63 zł. 

 

„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. Wydatki na zadanie w 2020 r. wyniosły 

218 534,09 zł. 

 

Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pełczyce oraz budowa 

odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w m. 

Będargowo, Jagów, Sarnik i ul. Starogrodzka i Pionierów w Pełczycach” 

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 3.5. Całkowite wydatki  Projektu 

wyniosły  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. W 2020 r. na inwestycje wydano środki w kwocie 

6 213 388,59 zł.  

W ramach zadania dokonano rozbiórki istniejącej stacji uzdatniania wody oraz wybudowano nową 

stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a w szczególności:  

- budynek administracyjno-socjalny z laboratorium, 
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-  budynek techniczno-garażowy, 

- wiatę wielofunkcyjną, 

- zagospodarowanie terenu niezbędne do funkcjonowania SUW,  

-  przyłącza i odcinki sieci infrastruktury technicznej: wodnej, gazowej, ściekowej, 

elektroenergetycznej, deszczowej wraz z przebudową istniejących elementów infrastruktury 

technicznej.  Efekty tej inwestycji zostały przedstawione na zdjęciach nr 1- 5. 

Ponadto przebudowano odcinki sieci wodociągowej przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej                           

w m. Pełczyce oraz w m. Sarnik, Jagów, Będargowo, a następnie wpięto je do istniejących 

przyłączy, w celu zastąpienia istniejących, zdegradowanych rur wykonanych z azbestocementu 

oraz stali. 

Zdjęcie Nr 4 
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Zdjęcie Nr 5 

 

Zdjęcie Nr 6  
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Zdjęcie Nr 7 

 

 

Zdjęcie Nr 8 
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„Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej Sarnik– Łyskowo– Pełczyce  wraz z modernizacją  

przepompowni ścieków  na terenie aglomeracji  Pełczyc”.  

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014- 2020, działanie 3.6. Dofinansowanie 3 601 257,63 zł. 

Całkowita wartość projektu  według aneksu do umowy z  dnia 16.11.2018 r. wynosiła 7 008 715,64 

zł. Wydatki na zadanie w 2020 r. 2 394 406,09 zł. 

W ramach zadania zmodernizowano przepompownie ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce, 

wybudowano kanalizację sanitarną  wraz z przepompownią ścieków w m. Bolewice, 

przebudowano przepompownie ścieków sanit. P-2 wraz z siecią kanalizacji sanit. oraz 

przebudowano szafę przepompowni w pasie drogi powiatowej nr 1586, wybudowano 

przepompownię ścieków P1 w m. Pełczyce (w ramach zmiany lokalizacji przepompowni), 

wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Sarnik- Łyskowo- Pełczyce wraz 

z przepompowniami ścieków oraz rozbudowano sieć kanalizacji sanit. tłocznej w m. Bolewice. 

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie”.  

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne”. Dofinansowanie projektu wynosiło 349 876,00 zł, natomiast wydatki  

całkowite na to zadanie 593 764,80 zł. 

W ramach operacji wykonano przebudowę 1 budynku świetlicy wiejskiej w Będargowie. Zakres 

prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie fundamentów, roboty 

murarskie, montaż stolarki, wykonanie posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych, roboty 

dekarskie, izolacje termiczne ścian, wykonanie opaski, roboty elektryczne  oraz instalacje 

sanitarne. 

Zdjęcie Nr 9- Budynek świetlicy w m. Będargowo 
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„Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach”.  

Dofinansowanie w ramach PROW 2014- 2020 w ramach operacji „Kształtowanie przestrzeni 

publicznej”. Całkowita wartość Projektu  wynosi  803 447,91 zł,   Dofinansowanie 499 000 zł.   

W ramach etapu wykonano   roboty przygotowawcze,  wyposażenie boiska (piłkochwyty), poręcze 

i balustrady, trybuny i schody terenowe, roboty elektryczne oraz zieleń. 

Zdjęcie Nr 10- trybuny na Stadionie Miejskim w Pełczycach 

 

Zdjęcie Nr 11- oświetlenie na stadionie miejskim w Pełczycach 
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„Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Pełczycach” 

Koszt całkowity zadania: 61 580,00 zł, dofinansowanie z  budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego 19 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 

43 477,90 zł. Wydatki na zadanie w 2020 r.- 64 163,89 zł. 

„Budowa zadaszenia nad trybunami na stadionie miejskim w Pełczycach- stopu 

fundamentowe”- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 141 117,90 zł. 

Wydatek poniesiony na zadanie w 2020 r.- 144 807,90 zł. 

„Ogrodzenie stadionu miejskiego od strony ul. Chrobrego w Pełczycach”-dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 13 257,55 zł. Wydatek poniesiony na zadanie w roku 

2020- 37 972,20 zł. 

„Modernizacja energetyczna  wielorodzinnych budynków mieszkalnych” ,                                                       

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 2.7; koszt całkowity: 3 240 840,25 zł 

dofinansowanie: 2 597 526,06 zł. W ramach zadania przeprowadzono kompleksową modernizację 

energetyczną 7 budynków komunalnych w gminie Pełczyce. 

Zdjęcie Nr 12- Budynek komunalny wielorodzinny w m. Lubiana 
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Zdjęcie Nr 13- Wielorodzinny budynek komunalny w m. Będargowo 

 

Zdjęcie Nr 14- Wielorodzinny budynek komunalny w m. Jagów 
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Zdjęcie Nr 15- Budynek mieszkalny przy ul. Armii Polskiej 34 w Pełczycach 

 

Zdjęcie Nr 16- Budynek mieszkalny przy ul. Armii Polskiej 35 w Pełczycach 
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Zdjęcie Nr 17- Budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej w Pełczycach 

 

Zdjęcie Nr 18- Budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej w Pełczycach 

 

 

2) Zadania w trakcie realizacji w 2020 roku: 

„Remont  i termomodernizacja  budynków  w m. Pełczyce”  

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 9.3 
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W dniu 28 grudnia 2018 roku  została zawarta  Umowa na dofinansowanie  Projektu. Projekt 

dofinansowany jest również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Remontem i termomodernizacją objęte jest 14 budynków w Pełczyce.   

Całkowite wydatki projektu   wynoszą  3 046 199,77 zł, dofinans. 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. Do końca 2020 r. zostało odebrane 12 budynków. 

„Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno”, 

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 3.5. Całkowita wartość projektu 

wynosi: 5 520 887,00 zł, dofinansowanie: 3.936.082,27 zł. Wydatki na zadanie w 2020 r.- 

24 442,90 zł.  

 Projekt polega na zagospodarowaniu terenów przybrzeżnych wokół jeziora Panieńskiego                         

i jeziora Stawno w Pełczycach. Inwestycja zakłada wybudowanie ścieżek dookoła jezior, 

wybudowanie stanowisk wędkarskich, ławek, miejsca do biwakowania oraz skateparku                               

dla okolicznej młodzieży. Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na obszarze objętym projektem 

zostanie zamontowane oświetlenie.  

„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. Wydatki na zadanie w 2020 r. 20 025,95 zł. 

W 2020 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zdania. 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach” 

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 3. 6. Koszt całkowity: 6 344 685,00 zł 

dofinansowanie:  3 611 139,98 zł. Wydatki na zadanie w 2020 r. 250,57 zł. 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pełczycach, w 

wyniku której powstanie nowoczesny system oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji 

Pełczyce - bardziej wydajny, niezawodny oraz przyjazny środowisku. W zakres rzeczowy projektu 

wchodzą roboty budowlane, instalacyjne i sanitarne, prace związane z elektryką - obejmujące 

zasilanie i instalacje elektryczne, a także roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne oraz drogi 

i place na terenie oczyszczalni. 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach - etap II” 

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 3.6, koszt całkowity; 5 236 434,59 zł, 

dofinansowanie 3 642 487,10 zł. Wydatki na zadanie w 2020 r. 250,58 zł. 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pełczycach,                        

w wyniku której powstanie nowoczesny system oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów 



RAPORT O STANIE GMINY PEŁCZYCE ZA 2020 ROK 

60 
 

ściekowych na terenie aglomeracji Pełczyce - bardziej wydajny, niezawodny oraz przyjazny 

środowisku. W zakres rzeczowy projektu wchodzą roboty budowlane, instalacyjne i sanitarne, 

prace związane z elektryką - obejmujące zasilanie i instalacje elektryczne, a także roboty 

przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne oraz drogi i place na terenie oczyszczalni, 

zagospodarowanie terenu. 

3) Zadania planowane do realizacji (uzyskano dofinansowanie) 

„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. wyniku realizacji projektu poprawi się funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi 

Przekolno. Przedmiot projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozwój infrastruktury 

społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych:  

• Zagospodarowanie centralnego placu w Przekolnie, po byłym zbiorniku wodnym.                                     

• Zagospodarowanie placu przy świetlicy i bibliotece dla poprawienia warunków 

organizacji corocznych dni Integracji Rodzin, jak również do celów spotkań osób 

dorosłych.                                             

• Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej                                                     

biblioteki (jeden budynek) poprzez docieplenie ścian budynku warstwą styropianu 

(zmniejszenie kosztów ogrzewania). Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu świetlicy.                                                                            

• Utworzenie bezpiecznego przystanku dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej                                    

do szkół oraz przedszkola– poprzez zagospodarowanie terenu przystanku                                    

oraz remont infrastruktury (chodniki, zadaszenie)                                                                                                                              

• Remont zbiornika p.poż w centrum wsi (obecnie powoduje zawodnienie okolicznych 

terenów publicznych)  

• Remont dróg i ścieżek komunikacyjnych w centrum wsi (w tym okolice boiska), ze 

względu na ich znaczny stopień degradacji.  

 „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. 
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„Zagospodarowanie turystyczne jezior  w Pełczycach– budowa mostu wraz z infrastrukturą przy 
ul. Jeziornej”   

Zadanie realizowane  w ramach  Program Współpracy Interreg V A wspólnie z Gminą Police                       

i Gminą Pasewalk.  Koszt całkowity: 3 181 168 zł, wnioskowane dofinansowanie:  2 703 992,80 

zł. Wniosek w trakcie oceny. 

„Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce” 

Koszt całkowity: 127 297 zł, dofinansowanie: 85 000,00 zł. Celem zadania jest budowa miejsca 

cumowania łodzi i umocnienie brzegu Jez. Duży Pełcz przy plaży miejskiej w Pełczycach wraz     

ze stabilizacją lustra wody w jeziorze. 

„Budowa targowiska w m. Lubiana.” 

Zadanie planowane do realizacji, dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Koszt całkowity: 

725 419,73 zł, dofinansowanie: 434 670 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki na wykonanie 

dokumentacji zadania w kwocie 23 370,00 zł. 

 

 Edukacja 
1) Struktura jednostek oświatowych w gminie Pełczyce 

Stan uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pełczyce  

Rok szkolny 2019/ 2020 

Tabela Nr 12 

Lp. Szkoła L. 

oddz. 

L. uczniów w szkołach Oddz.    w 

przedszkolach 

L. uczniów                                       

w przedszkolach 

Łączna                    

l. uczniów 

W tym                                

z orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

klasy Łączna                

l. uczniów 

W tym                          

z orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

1. SP im.                

M. Kopernika                

w Pełczycach 

15 256 7 - - - 

2. SP im. I dyw. 

im. T. 

Kościuszki             

w Chrapowie 

8 92 - 1 17 - 

3. SP im. JP II w 

Będargowie 

8 122 5 1 25 1 

4. SP                             

w Lubianie 

10 165 4 2 36 - 
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5. MG 

Przedszkole 

w Pełczycach 

- - - 5 123 (w 

tym 83 

poza „0”) 

1 

Razem 41 635 16 9 198 (w 

tym 88 

dzieci 

poza 

klasą „0”) 

2 

 

Stan uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pełczyce- Rok szkolny 

2020/ 2021 

Tabela Nr 13 

Lp. Szkoła L. 

oddz. 

L. uczniów w szkołach Oddz.    w 

przedszkolach 

L. uczniów                                       

w przedszkolach 

Łączna                    

l. uczniów 

W tym         

z orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

klasy Łączna                

l. uczniów 

W tym                          

z orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

1. Szkoła 

Podstawowa 

im.                M. 

Kopernika                

w Pełczycach 

14 243 7 - - - 

2. Szkoła 

Podstawowa 

im. I dyw. Im. 

T. Kościuszki w 

Chrapowie 

8 88 1 1 17 - 

3. Szkoła 

Podstawowa 

im. JP II w 

Będargowie 

8 115 4 1 26 1 

4. Szkoła 

Podstawowa w 

Lubianie 

12 162 6 2 32 1 

5. MG 

Przedszkole w 

Pełczycach 

- - - 5 125 (w tym 

99 poza 

„0”) 

2 

Razem 42 608 18 9 200 (w tym 

99 dzieci 

4 
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poza klasą 

„0”) 

 

2) Baza oświatowa 

Wszystkie szkoły prowadzone przez gminę posiadają pracownie komputerowe oraz stały 

dostęp do internetu.  Obiekty szkolne i otoczenie wokół jednostek oświatowych spełniają 

podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek w ramach 

dysponowanych budżetów doposażają szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. Standardem stało się korzystanie z tablic multimedialnych, których w SP Pełczyce 

jest 13, SP w Lubianie- 8, SP w Będargowie- 2 i SP w Chrapowie- 2. 

Baza lokalowa jaką dysponują szkoły została przedstawiona w poniższej tabeli: 

Tabela Nr 14 

Lp. Rodzaj pomieszczeń SP                        

w Pełczycach 

SP                                  

w Chrapowie 

SP                                 

w Lubianie 

SP                                  

w Będargowie 

Ilość 

1. Sale dydaktyczne 21 9 12 8 

2. Pracownie komputerowe 1 1 1 1 

 l. stanowisk w pracowni 24 18 20 24 

3. Biblioteki 1 1 1 1 

4. Specjalistyczne 

pracownie przedmiotowe 

1 1 2 0 

 

Baza komputerów wykorzystywana do zdalnego nauczanie: 

- SP Pełczyce – 22 szt.: (22 z projektu) – wszystkie w użyczeniu  

- SP Lubiana – 12 szt. (12 z projektu) – wszystkie w użyczeniu 

- SP Będargowo – 11 szt. (11 z projektu) – wszystkie w użyczeniu 

- SP Chrapowo – 8 szt. (8 z projektu) – wszystkie w użyczeniu   

Razem – 53 szt.  

Szkoły otrzymały komputery zakupione ze środków pochodzących z grantu w ramach realizacji  projektu 

„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” 

3) Stypendia Burmistrza Pełczyc 

Na podstawie regulaminu przyznawania stypendium przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej                       

Nr V.60.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.  
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Stypendium przyznaje się jednorazowo w wysokości 100 % płacy minimalnej ustalonej na 

dany rok w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia                            

za pracę za dany rok za semestr:  

1. Uczniom szkół średnich typu maturalnego (w klasach od I do maturalnej), osiągającym bardzo 

dobre wyniki w nauce (średnia powyżej 4,8) i minimum bardzo dobre zachowanie oraz laureatom 

olimpiad przedmiotowych minimum szczebla wojewódzkiego.  

2. Uczniom ostatnich klas szkół podstawowych z terenu Gminy Pełczyce, osiągającym bardzo 

dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,0 i wyżej), wynik z testu końcowego (minimum 85%)                            

i minimum bardzo dobre zachowanie.  

W 2020 r. stypendium otrzymało 15 uczniów, z czego 3- to stypendia za I semestr, natomiast                       

12 za II semestr nauki w roku szkolnym 2020/ 2021. 

4) Dowozy do szkół 

Dowozy uczniów do szkół na terenie gminy są świadczone na podstawie umowy przez dwóch 

przewoźników, którzy działają w konsorcjum. Do szkół w obwodach dowożone są wszystkie 

dzieci bez względu na liczbę kilometrów od miejsca zamieszkania i wiek dziecka określone                            

w przepisach prawa.  

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem gminy do szkół i placówek specjalistycznych dowożone                      

są dzieci i młodzież niepełnosprawne. Zadanie to realizowane jest własnym transportem gminy 

oraz za pośrednictwem 2 przewoźników, z którymi podpisane zostały umowy. Dla jednego 

dziecka refundowane są koszty dojazdów. 

Koszty dowozów dzieci do szkół w 2020 roku wynosiły 339 474,76 zł (w tym 259 008,99 zł to 

dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych). 

5) Refundacja dotacji przedszkolnej za dzieci z gminy Pełczyce uczęszczających do 
przedszkoli poza teren gminy w 2020 r. 

    Tabela Nr 15  

dotacja dla gminy  
kwota dotacji 

w 2020 

średnioroczna 
ilość dzieci 
objętych 
dotacją  

ilość dzieci 
za które 

zwracano 
dotację  

Przedszkola do 
których 

uczęszczają dzieci  
 

Gmina Barlinek 46 443,36 5 7 

"W wiśniowym 
sadzie", 

Przedszkole 
Miejskie Nr 2 w 

Barlinku, 
FILOKUBINO"  

Gmina Choszczno  55 121,89 5 5 
"Ancymonek" , 
"Oxford-House"  

Gmina Strzelce Kraj. 7 062,77 1 1 

Przedszkole 
Samorządowe Nr 
1  w Strzelcach 

Kraj.  
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Gmina Stargard  1 489,93 0,25 1 
Niepubliczne 
Przedszkole 

JUNIOR  
RAZEM 110 117,95 12 14 7 przedszkoli  

 

6) Dotacja podręcznikowa w gminie Pełczyce 

  Dotacja celowa była wydatkowana w 4 szkołach podstawowych. Szczegółowy podział 

dotacji na zakup podręczników przedstawia poniższa tabela. 

Tabela Nr 16 

Szkoła  SP Pełczyce 
SP 

Lubiana  
SP 

Będargowo 
SP 

Chrapowo RAZEM 

ilość uczniów, dla 
których zakupiono 

ćwiczenia  
246 164 117 88 615,00 

ilość uczniów, dla 
których zakupiono 

podręczniki  
103 70 44 35 252,00 

Kwota dotacji w 2020 26 025,25 17 973,18 11 634,01 9 709,32 65 341,76 

7) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  
w 2020 roku  

   Tabela Nr 17 

Forma przygotowania 
zawodowego 

Liczba 
pracodawców, 
którym w 2020 
roku wypłacono 
dofinansowanie* 

Liczba młodocianych 
pracowników 

Kwota 
dofinansowania  

nauka zawodu 2 2 16 162,00 

przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy 

1 3 15 240,00 

RAZEM 3 5 31 402,00 
 

8) Prognoza dotycząca l. uczniów w szkołach Gminy Pełczyce do 2028 roku.   

Na podstawie danych o liczbie urodzeń dzieci w Gminie Pełczyce w poszczególnych 

miejscowościach należących do obwodów szkół dokonano analizy symulacji l. dzieci w szkołach 

do roku szkolnego 2027/ 2028. Z danych wynika, że l. dzieci w szkołach w kolejnych 6 latach 

pozostaje na tym samym poziomie, lub występują nieznaczne wahania. Szczegółową symulację 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela Nr 18 

 Klasa 

 

Rok szkolny 

2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026 2026/ 2027 2027/ 2028 

Szkoła Podstawowa w Pełczycach 

I 30 23 37 20 34 19 26 18 

II 33 30 23 37 20 34 19 26 

III 26 33 30 23 37 20 34 19 

IV 23 26 33 30 23 37 20 34 

V 18 23 26 33 30 23 37 20 

VI 38 18 23 26 33 30 23 37 

VII 42 38 18 23 26 33 30 23 

VIII 36 42 38 18 23 26 33 30 

Razem     l. 

uczniów 
246 233 228 210 226 222 222 207 

Szkoła Podstawowa w Lubianie 

I 16 25 24 21 23 21 25 9 

II 26 16 25 24 21 23 21 25 

III 14 26 16 25 24 21 23 21 

IV 18 14 26 16 25 24 21 23 

V 20 18 14 26 16 25 24 21 

VI 27 20 18 14 26 16 25 24 

VII 21 27 20 18 14 26 16 25 

VIII 20 21 27 20 18 14 26 16 

Razem l. uczniów 162 167 170 164 167 170 181 164 

Szkoła Podstawowa w Będargowie 

I 10 18 21 18 24 18 13 13 

II 15 10 18 21 18 24 18 13 

III 16 15 10 18 21 18 24 18 

IV 16 16 15 10 18 21 18 24 

V 11 16 16 15 10 18 21 18 

VI 19 11 16 16 15 10 18 21 

VII 16 19 11 16 16 15 10 18 

VIII 17 16 19 11 16 16 15 10 

Razem l. uczniów 120 121 126 125 138 140 137 135 

Szkoła Podstawowa w Chrapowie 

I 9 13 13 9 19 9 10 14 

II 9 9 13 13 9 19 9 10 
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III 10 9 9 13 13 9 19 9 

IV 8 10 9 9 13 13 9 19 

V 12 8 10 9 9 13 13 9 

VI 15 12 8 10 9 9 13 13 

VII 18 15 12 8 10 9 9 13 

VIII 7 18 15 12 8 10 9 9 

Razem l. uczniów 88 94 89 83 90 91 91 96 

 

 Polityka społeczna 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach realizuje zadania własne                                

i zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz w przepisach innych ustaw, a także innych zadań z zakresu pomocy społecznej 

przekazanych do wykonania przez właściwe organy gminy. 

MGOPS wspiera mieszkańców poprzez wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń 

rodzinnych, alimentacyjnych i usługi opiekuńcze. Charakter działalności zmienia się                                         

i dostosowuje do sytuacji podopiecznych i  potrzebujących, dlatego w jednostce można skorzystać 

z też z porad psychologa, prawnika, wsparcia asystenta rodziny i pracowników socjalnych. 

 Głównym elementem kształtującym politykę społeczną w Gminie Pełczyce jest bez 

wątpienia przyjęta w 2015 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce 

na lata 2016-2023.  

 Wszystkie obszary 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 szóstym, kolejnym roku 

realizacji omawianego dokumentu. 

 Nie ma możliwości w formie krótkiego raportu omówić wszystkich aspektów tak 

obszernego dokumentu jak strategia rozwiązywania problemów społecznych. Ilość wykonanych 

działań szczególnie z zakresu pomocy społecznej jest bardzo duża, działań tych przybywa, jednak 

warte jest podkreślenie kilku niezwykle istotnych jej elementów.  

Cel strategiczny 1 : Budowanie systemu pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb osób 

zagrożonych marginalizacją. 
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 Główną instytucją odpowiedzialną za realizację tego celu jest oczywiście Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach. Coroczne „ Oceny zasobów społecznych” w tym i ta 

złożona za rok 2020 świadczą, że wszystkie elementy założone do realizacji są systematycznie 

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 

świadczeń rodzinnych i stypendialnych. Taka forma organizacyjna realizacji zadań 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 ośrodku. 

 Pracując nad dalszym rozwojem możliwości pomocowych, MGOPS w Pełczycach rok do 

roku zwiększa koszyk różnych nowych możliwości służenia mieszkańcom Gminy Pełczyce. Rok 

2020 był jednym z najlepszych i kolejnym ze względu na ilość realizowanych form różnego 

rodzaju pomocy. Był też znaczącym pod względem wielkości budżetu jaki został przeznaczony 

na działania społeczne. W 2020 roku MGOPS pozyskał fundusze w kwocie 924 597,84 zł na 

realizację dwóch kolejnych projektów z EFS. W 2021 roku projekty te są realizowane.                                   

Z działań tych skorzystają kolejne dziesiątki mieszkańców Gminy Pełczyce.  

W ramach jednego z grantów projektowych zakupiono nowy nowoczesny środek transportu dla 

potrzebujących takiego wsparcia mieszkańców. Mowa tu o osobach starszych, niepełnosprawnych 

lub mających problemy w poruszaniu się.  Warto nadmienić, że ilość podejmowanych działań, ich 

jakość, dostępność, ilość grup społecznych do których jest skierowana jest zauważalna nie tylko 

w naszej społeczności lokalnej ale również na zewnątrz. Każdy z  projektów wpisuje się w 

realizację trzech celów strategicznych założonych w strategii. Pierwszy z nich „ Bo rodzina jest 

najważniejsza– zintegrowany system wsparcia rodziny w Gminie Pełczyce” wpisuje się                                   

w realizację celu strategicznego nr 3. Celem projektu jest aktywizacja i wsparcie społeczne dla 

osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.                         

Drugi z projektów : „Usługi indywidualnego transportu door to door w Gminie Pełczyce” wpisuje 

się w cel strategiczny nr 1. W ramach tego projektu realizuje się zadania poprawiające jakość życia 

osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia osób trzecich. W ramach 

tego projektu szkoli się również kadrę, która taką pomoc będzie świadczyła.  

 Wszystkie realizowane 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, 
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dobrze dobrane projekty, sprawna realizacja, dobra i wydajna praca pozwala by powiedzieć, że 

strategia jest realizowana zgodnie z założeniami, a kolejne lata zapowiadają się równie dobrze. 

 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 który 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. 

 Analizując ocenę zasobów pomocy społecznej na poziomie ogólnym i całościowym                  

w porównaniu do lat poprzednich możemy zauważyć charakterystyczne tendencje. Wyraźnie rok 

do roku maleje ilość udzielanych świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej. Ma to 

związek z rozszerzeniem katalogu świadczeń rodzinnych , spadającym bezrobociem oraz 

polepszającą się sytuacją na rynku pracy. Utrzymujący się wzrost gospodarczy                                                 

i zapotrzebowanie na rynku pracy, świadczenia rodzinne i pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

powoduje, że wskaźnik deprywacji lokalnej ma wyraźną tendencję spadkową. Tendencje te mają 

wymiar pozytywny i są pożądane. Świadczą one o zmniejszaniu się ubóstwa i biedy. Coraz mniej 

świadczeń przyznaje się właśnie z tego powodu.  

Świadczenia rodzinne, poza poszerzeniem katalogu tych świadczeń demograficznie mają na 

terenie Gminy Pełczyce rok do roku podobny poziom i ilość beneficjentów utrzymuje się na 

zbliżonym poziomie. Zwiększa się za to ilość świadczeń w postaci pracy socjalnej pracowników 

ośrodka wobec rodzin lub osób. Porównanie tych dwóch tendencji oznacza, iż zmienia się 

charakter pracy ośrodka pomocy społecznej. Trend ten zauważalny jest już od paru lat. 

Charakterystyczne jest, że spadek ubóstwa i biedy, zwiększenie zasobów finansowych osób i 

rodzin powoduje powstawanie innych problemów społecznych i patologii wymagających 

rozszerzenia skali ilości pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, prawnego, 

terapeutycznego i usług asystenckich. MGOPS w Pełczycach analizując powyższe tendencje już 

od zeszłego roku prowadzi prace zmierzające do zmian organizacyjnych tak by w sposób ciągły 

dostosować się do tych zmian i oddzielić system decyzyjny od pracy socjalnej celem osiągnięcia 

jej większej dostępności i skuteczności. Ma to również związek z inną zauważalną tendencją. 

Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców potrzebujących pomocy w formie usług 

opiekuńczych, asystenckich lub wymaga umieszczenia w domu pomocy społecznej. Ma to 
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związek z faktem wydłużenia się średniej życia osób w wieku poprodukcyjnym, poprawą metod 

leczenia i zwalczania chorób o charakterze społecznym jak również poprawą                    

i skutecznością diagnostyki chorób na wczesnym etapie. Niestety ma to i tę tendencję, że osoby         

w zaawansowanym wieku, przewlekle chore, samotne wymagają pomocy w codziennej 

egzystencji.  

Gmina Pełczyce realizuje taką pomoc jako zadanie własne w formie usług opiekuńczych 

oraz opłaca część kosztów za pobyt w DPS. Powoduje to systematyczny wzrost wydatkowanych 

funduszy w tym rozdziale budżetowym. Obserwując powyżej opisany trend MGOPS                             

w Pełczycach zatrudnia w chwili obecnej dwie opiekunki osób starszych na pełnym etacie.  

 Ilość zadań realizowanych przez MGOPS w Pełczycach ciągle się zwiększa co pociąga za 

sobą potrzebę zmiany infrastruktury lokalowej ośrodka pomocy społecznej. Potrzeba takiej 

zmiany jest dostrzegana przez Pana Burmistrza jak również Radę Miejską. Rozpoczęto już prace 

wstępne i projektowe dotyczące tego zagadnienia. 

 Inną ważną, zauważalną tendencją, nie wykazywaną w OZPS jest coroczny spadek ilości 

osób biorących udział w „pracach społecznie użytecznych”. W roku obecnym tylko 30  osób –                    

w poprzednich ok. 34. Tendencja ta jest pozytywna i ma związek ze zwiększającym się 

zapotrzebowaniem na pracowników we wszystkich sektorach gospodarki. Z punktu Gminy ma to 

odzwierciedlenie w postaci zmniejszającej się liczbie pracowników biorących udział w pracach 

porządkowych na terenie całej gminy Pełczyce. Tendencja ta ma charakter stały co w 

konsekwencji   w najbliższych latach doprowadzi do potrzeby znalezienia alternatywnej formy 

realizacji prac porządkowych. 

 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. W roku 2020 żywność w formie różnych produktów spożywczych 

wydano dla 690 osób. W roku 2021 przewidziane są kolejne etapy pomocy w formie rozdziału 

żywności. 

 W roku 2020 MGOPS w Pełczycach kontynuował wprowadzone w 2019 r. dwie 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 i do tej pory wydano ich ponad 

460. 

 Na podstawie przedstawionych informacji, z całą pewnością można powiedzieć, że 

realizacja polityki społecznej na terenie Gminy Pełczyce przebiega zgodnie z ogólnymi 

wytycznymi krajowymi,  a ponadto Gmina i MGOPS w Pełczycach podejmują wszystkie inne 

możliwe projekty i inicjatywy do realizacji i wdrażają na rzecz mieszkańców. Warto podkreślić, 
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że inne jednostki budżetowe chętnie współdziałają i wnoszą swój wkład w realizacji założeń 

polityki społecznej w Gminie Pełczyce. 

Szczegółowe informacje o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

2020 r. we wszystkich obszarach są dostępne pod linkami: 

https://bip.pelczyce.pl/unzip/pelczyce_4734/27_04_2021_13_39_09_ozps_2020.pdf oraz 

https://bip.pelczyce.pl/unzip/pelczyce_4736/29_04_2021_14_17_01_sprawozdanie_z_dzialalnosci_mgop

s_oraz_wspierania_rodziny.pdf 

 
 Gospodarownie odpadami 

 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.797 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. 

 
 
 

ZESTAWIENIE ZŁO ŻONYCH DEKLARACJI ORAZ NIERUCHOMO ŚCI W 2020 
                                                                                                     Tabela Nr 19 

ROK 
Gmina 

Pełczyce 
Ilość osób z 
deklaracji 

Liczba gospodarstw 
domowych (co 

najmniej 5 osób) 
Nieruchomości Liczba nieruchomości 

  miasto 1792 38 zamieszkałe 1881 

2020 wieś 2718 168 niezamieszkałe 172 

   

4510 206 (ok. 1030 osób) 

 

2053  
 

  

 
 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 2020 

r., poz. 1439 ze zm.).  

   Zgodnie z ustawą gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pełczyce regulują 

następujące akty prawne: 
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1. Uchwała Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej stawki. 

2. Uchwała Nr X.113.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości. 

3. Uchwala Nr XII.138.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 czerwca 2020 r.                            

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach Nr X.113.2020 z dnia 18 lutego 

2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

4. Uchwala Nr X.115.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów 

w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Uchwała Nr XI.127.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr X.115.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. zagospodarowanie tych 

odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. 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. 

7. Uchwała Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. 

8. Uchwała Nr XI.126.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego  2020  r. w 

sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. 

 W 2020 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., 

która ponownie wygrała przeprowadzony przetarg i od 01.07.2020 r. świadczy usługę odbioru                        

i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie nowej umowy. 

Według kart przekazania odpadów w 2020 r. na terenie Gminy Pełczyce odebrano 
następujące ilości odpadów: 
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Tabela Nr 20 

Kod odpadów Rodzaj odebranych odpadów 
Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 42,13 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 49,32 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 107,03 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 285,52 Mg 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

1204,08 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 165,89 Mg 

16 01 03 Zużyte opony 10,36 Mg 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

10,16 Mg 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 170106 

113,40 Mg 

17 03 80 Odpadowa papa 
10,08 Mg 
 
 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 
77,95 Mg 
 

200130 
Leki inne niż wymienione w 20 01 30 
 

0,0975 Mg 
 
 

200136 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 200121, 200123 i 
200135 
 

2,985 Mg 

Źródło: Karty przekazania odpadów ENERIS Surowce S.A 
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Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów zebranych w roku 2020 (Wykres Nr 6)  

Źródło: opracowanie własne 

 
Podsumowując ilość odbieranych odpadów niesegregowanych i zebranych selektywnie z latami 
poprzednimi sytuacja wygląda następująco: 
 

Wykres Nr 7 
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Wykres Nr 8 

 

Wykres Nr 9 

 

 

 

Wykres Nr 10 
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Wykres Nr 11 

 

 W myśl art. 6r 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; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

  

 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 obowiązują stawki: 

• 24,00 zł od osoby 

•  94,00 zł od gospodarstwa domowego.  

W przypadku domków jednorodzinnych na, których zadeklarowano kompostowanie bio odpadów 

stawki opłat wynoszą : 

• 23,00 zł od osoby  

• 89,00 zł od gospodarstwa domowego.     

  W 2020 roku  Gmina Pełczyce za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych                           

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych poniosła w koszty w wysokości                       

1 270 558,28 zł. 

Koszty miesięczne ponoszone na rzecz podmiotu odbierającego odpady komunalne 
Tabela Nr 21 
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I 81232,70 
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VII 139 604,58 

VIII 113 557,57 

IX 125 333,89 

KWARTAŁ  378 496,04 

X 171 400,54 

XI 119 516,69 

XII  123 030,25 

KWARTAŁ  413 947,48 

II 
PÓŁROCZE 792 443,52 

 

rok 2020 = 478 114,76 + 792 443,52 =1 270 558,28 

  
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami kształtowały się na następującym poziomie: 

• suma należności (od 01.01.2020 r. – do 31.12.2020 r.)  - 1 635 053,60 zł 

• wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 458 948,28 zł 

Tabela Nr 22 
 

Tytuł wpływu 
 

Kwota 

Bank (wpłaty od mieszkańców) 1 428 195,84 zł 

Urząd Skarbowy 42 378,92 zł 

 Wypłaty (zwrot nadpłat) 11 626,48 

RAZEM 1 458 948,28 zł 

  

Do kosztów funkcjonowania systemu doliczyć należy także:  

• koszty administracyjne 113 855,29 zł, 

• druk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 834,18 zł), 

 Dla podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Pełczyce podjęto działania, 

mające na celu zminimalizowanie nieprawidłowości w segregacji odpadów, m.in. rozdano 

mieszkańcom ulotki wykonane przez firmę Eneris, 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, 

III 67733,06 

KWARTAŁ 212 810,55 

IV 108 120,01 

V 82 210,87 

VI 74 973,33 

KWARTAŁ 256 304,21 

I  
PÓŁROCZE      
 

478 114,76 
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częstotliwości odbioru odpadów, harmonogram odbiorów odpadów, godziny otwarcia i rodzaj 

przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 Priorytetowym zadaniem dla gminy Pełczyce na lata następne jest: 
1. dalsze uświadamianie swoich mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi w celu zwiększenia segregacji odpadów komunalnych, zwłaszcza frakcji 

gromadzonych „u źródła” tj. papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło;  

2. uświadamianie mieszkańców w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia 

określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu;  

3. prowadzenie działań kontrolnych na nieruchomościach w zakresie prowadzenia 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych; 

4. weryfikacja złożonych przez mieszkańców deklaracji śmieciowych w celu uszczelnienia 

systemu i objęcia nim wszystkich mieszkańców gminy. 

 Transport publiczny 

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; 

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 2020 r. podpisała z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dopłatę                                

ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Dopłata została wykorzystana na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej o długości 21 kilometrów 

na trasie przez miejscowości Pełczyce- Ługowo- Krzynki- Jarosławsko- Będargowiec- 
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Będargowo- Trzęsacz- Pełczyce z częstotliwością 3 razy dziennie. Przewozy na tej linii rozpoczęto 

od 1 września 2021 r. 

 Ponadto z przewozów szkolnych na wszystkich trasach mają możliwość korzystać wszyscy 

mieszkańcy Gminy po wykupieniu biletu,  z zastrzeżeniem, że pierszeństwo mają dzieci dowożone 

do szkół. 

 Kultura 
1) Działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach 

   Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach w 2020 roku prowadził ograniczoną 

działalność z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku                                

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami, które w dużej 

mierze dotyczyły bezpośrednio działalności kulturalnej. 

MGOK w roku sprawozdawczym był organizatorem wielu imprez i wydarzeń takich jak np.: 

- spektakt „Calineczka”, w którym aktorzy teatru Krak- Art z Krakowa przenieśli najmłodszych 

w świat bajek i baśni,  

- 28 Finał WOŚP. Temat przewodni tegorocznego Finału brzmiał „Dla zapewnienia najwyższych 

standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”, 

- pokaz iluzji pn. „Magic Show” w wykonaniu iluzjonisty Roberta Szablewskiego 

- występ jednego z najlepszych w Europie duetów klaunów cyrkowych- Ruphert i Rico,                                  

w programie „Karnawałowe tańce połamańce”.  

- przedstawienie teatralne pn. „Dziadek do orzechów” w wykonaniu aktorów Teatru Blaszany 

Bębenek z Katowic,  

- gminne eliminacje „Małego Konkursu Recytatorskiego” Przeglądu Amatorskiego Ruchu 

Artystycznego 2020, 

- organizacja konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Internetowy Konkurs Fotograficzny 

pn. „Magiczne zakątki Gminy Pełczyce”, Konkurs Artystyczny pn. „Kukiełkowy zawrót głowy- 

bawimy się w teatr”, Konkurs Plastyczno- Techniczny pn. „Pełczycka Eko Gra”, Konkurs 

Wokalny pn. „Śpiewam online”.  

- wydarzenia pn. ”Rodzinny Festyn Sportowy” w Płotnie, 

- V Pełczyckie Wyścigi Smoczych Łodzi, 

- pokazy naukowe dla dzieci w wykonaniu Firmy Mały Inżynier ze Szczecina. Warsztaty 

edukacyjne z zakresu nauk ścisłych i nowoczesnych technologii programowania, robotyki, 

elektroniki, chemii i fizyki dostarczyły dzieciom wspaniałej rozrywki i cennej wiedzy, 

- Dożynki Gminne w Pełczycach, 

 



RAPORT O STANIE GMINY PEŁCZYCE ZA 2020 ROK 

80 
 

MGOK był współorganizatorem: 

- Święta Trzech Króli (Orszak Trzech Króli ulicami Pełczyc), 

- Dnia Babci i Dziadka, 

- „Aktywnej Nocy” dla dzieci i młodzieży z woj. Lubuskiego (gm. Zwierzyn)                                                             

i zachodniopomorskiego (gm. Pełczyce) zorganizowanej w Szkole im. Wojska Polskiego w 

Zwierzynie przez KSW Vataha 

- zimowego pikniku Strefa Ciepła Baltic Pipe zorganizowanego na trasie planowanego gazociągu 

Baltic Pipe, 

- konkursu choreograficznego dla solistów i duetów zorganizowanego przez Uczniowski  Klub 

Sportowy „Top Dance”, 

- ”Pikniku Wielopokoleniowego – wspólna zabawa, sport, tradycja – poznajmy się lepiej” 

organizowanego przez KGW „Jarosławianki”, Radę Sołecką oraz KS „Pomorzanka Jarosławsko”- 

udział animatorów z MGOK, 

- „Rodzinnego Festynu w Lubiance”, 

- Dni Integracji w Ługowie, 

Od 13 marca działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury została zawieszona                            

w związku z sytuacją dotycząca rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID – 19. Mając na 

uwadze względy bezpieczeństwa zarówno interesantów, jak i pracowników wszelkie formy 

działalności m.in. warsztaty, wydarzenia artystyczne, okolicznościowe, imprezy rekreacyjne jak 

również impreza masowa zostały odwołane. 

W ramach licznych, oddolnych inicjatyw w kwietniu i maju trwała produkcja maseczek 

ochronnych, które trafiły nie tylko do służb medycznych, ale także do mieszkańców Gminy 

Pełczyce. Inicjatorem akcji pn. „Szkoła w akcji - maseczka dla każdego” była SP w Pełczycach. 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury włączył się również w te przedsięwzięcie. Dzięki wsparciu 

ludzi dobrej woli maseczki szyte, jak również zakupione maseczki chirurgiczne trafiły do 

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz do Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. 

Od 1 czerwca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wznowił swoją działalność. Wszystkie 

nasze działania przygotowane zostały zgodnie z reżimem epidemiologicznym i zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć (dzieci i dorośli) wrócili na warsztaty organizowane przez 

nasza placówkę. 

W terminie 01.07-31.08 działało kąpielisko na Jeziorze Duży Pełcz. Podczas sezonu 

„Pełczankę” odwiedziło wielu turystów jaki i okoliczni mieszkańcy. M-GOK odpowiedzialny za 

zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych zapewnił pracę 
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dwóch ratowników wodnych. Na „Pełczance” odbywały się warsztaty żeglarskie (2 grupy)                             

w ramach działalności Klubu Żeglarskiego „Sztaksel”. Na plaży działał również WOPR Pełczyce. 

Podczas sezonu letniego na plaży odbyły się Szkolenia Ratowników Wodnych. Wszyscy 

zainteresowani mogli skorzystać z trzech stopni szkolenia uzyskując tytuł Młodszego Ratownika 

WOPR, Ratownika WOPR czy Ratownika Wodnego. 

We wrześniu br. M-GOK w ramach projektu pn.” Modernizacja (przebudowa, 

termoizolacja i remont) świetlicy wiejskiej w Będargowie” zorganizował warsztaty plastyczne, 

taneczne oraz projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych.  

W dniach 07- 29 listopada działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury została 

ponownie zawieszona w związku z sytuacją dotycząca rozprzestrzeniania się koronawirusa 

COVID – 19. Wszystkie zajęcia, planowane wydarzenia oraz spotkania w tym okresie zostały 

odwołane. 

W okresie sprawozdawczym M-GOK współpracował z firmą CNJA Edukacja Witold 

Szaszkiewicz w ramach projektu „Nowe kwalifikacje - nowe szanse. Celem głównym projektu 

jest podniesienie kompetencji językowych w (zakresie języka angielskiego i niemieckiego). 

Projekt zakończy się w sierpniu 2021 r.  

Dom kultury wyraził deklarację udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie 

szczecińsko-pyrzyckim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, wybranym do dofinansowania   w 

ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. W związku z 

wprowadzonymi obostrzeniami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID– 19 projekt 

realizowany będzie w 2021 roku. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 

cyfrowych pracowników domu kultury, dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału 

techniczno-dydaktycznego ośrodka kultury, co przyczyni się do stworzenia stałej struktury 

dostępu do wiedzy w zakresie aktywności cyfrowej, podwyższenia kompetencji cyfrowych na 

poziomie domu kultury oraz wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej. 

W M-GOK w Pełczycach w okresie 01.01-31.12.2020 r. działały w ograniczonej formie 

zespoły wokalne „Wesołe nutki”, „Ewenement” oraz „Senioritki” oraz odbywały się również 

zajęcia plastyczne (4 grupy), 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). 

2) Działalność Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach 

 W   2020 r. przybyło 890  pozycji na  sumę 18633  zł,  z czego ze środków Biblioteki 

Narodowej w ramach programu  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych- 
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Priorytet 1” na  sumę  6 515  zł– (319 pozycji). 

 Z dotacji z gminy zakupiono książki oraz prenumeratę czasopism. W roku 2020 było to 12 

118 zł (571 woluminów). Otrzymaliśmy również dotację ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie 

na sumę 3 000 zł (133 pozycje).  

Z danych statystycznych   wynika, że w ubiegłym roku co dziesiąty   mieszkaniec  gminy był 

naszym czytelnikiem (średnio 10,1 czytelnika na 100 mieszkańców gminy). Wszystkie biblioteki 

zarejestrowały 781 osób. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wynosi 11,5,   

natomiast  liczba wypożyczeń  ogółem księgozbioru  na zewnątrz  na 100 mieszkańców  wynosi 

256,7 pozycji. 

 Dla wszystkich zbiorów prowadzone są katalogi tradycyjne, a elektroniczne dla nowo 

nabywanych pozycji w programie komputerowym SOWASQL Standard (78%  wprowadzonych 

pozycji z całości księgozbioru). 

Biblioteka publiczna to miejsce, które ma zapewnia czytelnikom nie tylko książki, ale 

również funkcjonalną przestrzeń kulturalną, gdzie można spędzić wolny  czas. 

W I półroczu 2020 r. biblioteka publiczna zorganizowała następujące formy pracy 

kulturalno– oświatowej (ograniczone przez pandemię): 

- udział wolontariuszy  w  corocznej zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

filii w Jagowie,   

- w czasie ferii zimowych– konkursy, zabawy, dyskoteka, rebusy, warsztaty kulinarne w filii w 

Jarosławsku – dekorowanie pączków, konkurs plastyczny dla młodzieży- „Czas w szarości”, 

zajęcia edukacyjne- „Marzenia, zamierzenia i strategie osiągania celów”.  

W okresie wakacji letnich młodzi czytelnicy uczestniczyli w imprezach organizowanych 

na świeżym powietrzu tj.: rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży w Jagowie, wakacyjny festyn 

rodzinny w Jagowie,  piknik wielopokoleniowy w Jarosławsku, warsztaty artystyczne i zajęcia 

wakacyjne na  świeżym powietrzu– gry planszowe i  ruchowe, konkurencje sportowe 

(przeciąganie liny, skoki w workach, zabawy przy muzyce). 

W 2020 r. nie było problemów związanych z użytkowaniem komputerów. W związku                                         

z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej zainteresowanie tą formą poszukiwania informacji 

jest znaczne. W roku 2020 z powodu zamknięcia placówki oraz ograniczenia dostępu                                

do czytelni komputerowej liczba  odwiedzin   wynosiła  1422 osoby. 

5. Bezpieczeństwo publiczne  

1) Ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Pełczyce 

Na terenie gminy Pełczyce funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Najstarszą jednostką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach – założona w 1946 roku, 
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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 

Jednostki zrzeszają 136 członków czynnych w tym -106 mężczyzn i 30 kobiet, a także 5 

członków wspierających i 8 honorowych. Przy jednostkach OSP w Boguszynach i OSP Płotno 

działają Kobiece Drużyny Pożarnicze, natomiast przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Pełczycach działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 

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 KRRG 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 2020 w ramach pozyskanych środków z zewnątrz oraz własnych w kwocie                            

861 689,72 jednostki zostały doposażone n/ w sprzęt i umundurowanie: nowy średni samochód 

pożarniczy Renault –  OSP Pełczyce, węże pożarnicze W-52 i W-75, kurtyna wodna, wytwornica 

piany, hełmy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, zestaw do prewencji społecznej kamera + 

detektor, mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki strażackie, buty specjalne, rękawiczki, 

fantom, kominiarki, notebook, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1, namiot szkoleniowy                        

z wyposażeniem stoiska. 

W 2020 roku jednostki brały udział w zdarzeniach: 

- OSP Pełczyce – 75, 

- OSP Płotno 15, 

 - OSP Będargowo – 8, 

- OSP Boguszyny – 11. 

Szczegółowe działania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w 2020 roku: 
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Tabela Nr 23 

                                       Zdarzenia    Ilość 

Pożary 32 

Zdarzenia miejscowe 51 

Alarmy fałszywe 1 

Liczba zdarzeń na terenie gminy ogółem: 84 

Ze względu na sytuacje pandemiczną w roku ubiegłym nie został przeprowadzony na szczeblu 

gminnym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów z naszych placówek 

oświatowych. 

2) Zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Szczegółową analizę stanu zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego przestawia 

przedłożona przez Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie Informacja o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Pełczyce, która znajduje się na stronie BIP 

Urzędu Miejskiego w Pełczycach pod linkiem: 

https://bip.pelczyce.pl/unzip/pelczyce_4732/27_04_2021_13_35_47_informacja-o-stanie-

bezpieczenstwa-i-porzadku-na-terenie-gminy-pelczyce-za-2020-2021-03-19-12-01-36.pdf 

 W ramach zapewnienia poprawy bezpieczeństwa w Gminie na bieżąco gmina ponosi 

koszty konserwacji i serwisu monitoringu miejskiego, z którego obraz przesyłany jest 

bezpośrednio na policję i jest pomocny w wykrywaniu sprawców zakłócania porządku 

publicznego i wykroczeń na terenie miasta. 
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VII.  REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH 

Rada Miejska w Pełczycach obradowała na 6 zorganizowanych w trybie zwykłym Sesjach 

Rady, na których zostało podjęte 62 uchwały. 

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały zostały przekazane w terminie nieprzekraczającym 

7 dni od dnia ich podjęcia do organów nadzoru: 

- w zakresie zgodności z prawem- do Wojewody Zachodniopomorskiego,  

- w zakresie spraw finansowych- do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 

Wojewoda Zachodniopomorski wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku do 5 uchwał,                       

z czego w wyniku wydanego rozstrzygnięcia- stwierdzona została nieważność w całości Uchwały 

Rady Miejskiej w Pełczycach Nr IX.116.2020 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej na 

sprzedaż nieruchomości w trzecim przetargu. 

W 4 przypadkach dotyczących poniższych uchwał Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził 

nieważność części zapisów: 

1) Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XI.123.2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie 

stawki za cmentarze komunalne- nieważność §1 ust. 4 i ust. 5 oraz §2; 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XI.121.2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia tytułów ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” i ,,Honorowy Obywatel 

Miasta Pełczyce’’ oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiana- nieważność § 

4 ust. 3; 

3)  Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XI.120.2020 z dnia 20 maja 2020 r.                       

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli                                    

ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze- 

nieważność §3; 

4) Uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XIII.147.2020 z dnia 25.09.2020 r. w sprawie  

uchwalenia zasad funkcjonowania publicznej linii autobusowej Pełczyce-Pełczyce  - 

nieważność §1 oraz § 3.     
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Tabela Nr 24 

    Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Pełczycach podjętych w 2020 r. 
Lp.  Nr uchwały w sprawie Sposób realizacji 
1. X.103.2020 zmiany składu komisji rewizyjnej Uchwała wchodzi w życie   

z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

2  X.104.2020 zmiany składu osobowego komisji rolnictwa, 
ochrony środowiska i infrastruktury 
komunalnej Rady Miejskiej w Pełczycach 

Uchwała wchodzi w życie  z 
dniem podjęcia. 
Wykonana. 

3. X.105.2020 zmiany budżetu     Uchwała wchodzi w życie  z 
dniem podjęcia  i podlega 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana.  

4. X.106.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej         Uchwała wchodzi w życie  z 
dniem podjęcia. 

5. X.107.2020 udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na 
realizację zadania pn. ,,Budowa sieci tras 
rowerowych Pomorza zachodniego – Trasa 
Pojezierzy Zachodnich etap II’’      

Uchwała wchodzi w życie  z 
dniem podjęcia. 
Wykonana. 
 

6. X.108.2020 udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na 
realizację zadania pn. ,, Budowa sieci tras 
rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa 
Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce-
Choszczno 

Uchwała wchodzi w życie  z 
dniem podjęcia. 
Wykonana. 
 

7. X.109.2020 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 w życie 
po upływie 14 dni od dnia  
ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego  
Wykonana. 

8. X.110.2020 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla 
bezdomnych oraz ośrodkach wspierania 
będącymi schroniskami dla osób bezdomnych 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

9. X.111.2020 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Pełczyce na 2020 rok  

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

10. X.112.2020 określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie gminy Pełczyce w 2020 
roku      

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 
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11. X.113.2020 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości     

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

12. X.114.2020 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości                       
i porządku na terenie gminy Pełczyce           

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

13. X.115.2020 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 
gospodarowania odpadami komunalnymi         

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

14. X.116.2020 obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż 
nieruchomości w trzecim przetargu        

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

15. X.117.2020 zatwierdzenia planów komisji stałych Rady 
Miejskiej w Pełczycach na 2020 rok                 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Wykonana. 

16. XI.118.2020 zmiany budżetu    Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega  
ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

17. XI.119.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej        Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. Wykonana. 

18. XI.120.2020 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu 
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze         

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
W trakcie realizacji. 

19.  XI.121.2020 ustanowienia tytułów ,,Zasłużony dla Miasta i 
Gminy Pełczyce’’ i ,,Honorowy Obywatel 
Miasta Pełczyce’’ oraz ustalenia zasad i trybu 
ich nadawania i pozbawiana    

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
W trakcie realizacji. 

20. XI.122.2020 zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości 
Lubiana na lata 2020-2022      

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Wykonana. 

21. XI.123.2020 ustalenia stawek opłat za korzystanie z 
cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i 
Gminy Pełczyce       

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
Realizacja na bieżąco. 

22. XI.124.2020 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym 
Żłobku w Pełczycach  

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w  Dzienniku 
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Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Realizacja na bieżąco. 

23. XI.125.2020 wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej stawki   

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.    
Wykonana. 

24. XI.126.2020 zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 18.02.2020 roku w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Pełczyce 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
Wykonana. 

25. XI.127.2020 zmiany uchwały Nr X.115.2020 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 18.02.2020r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierana 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

26. XII.128.2020 udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum 
zaufania 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. Wykonana. 

27. XII.129.2020 rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniami z 
wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Wykonana. 
 

28. XII.130.2020 udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc 
za rok 2019  

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. Wykonana. 

29.  XII.131.202 zmiany budżetu Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
Wykonana. 

30. XII.132.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała wchodzi w życie w 
życie z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

31. XII.133.2020 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach 
Nr X.107.2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 
roku na realizację zadania pn.,, Budowa sieci 
tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa 
Pojezierzy Zachodnich etap II’’ 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Wykonana. 

32. XII.134.2020 średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
Pełczyce 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
Realizowana na bieżąco. 

33. XII.135.2020 powołania członków Kapituły d/s nadawania i 
pozbawiania tytułów ,,Zasłużony dla Miasta i 

Uchwała wchodzi  w życie z 
dniem podjęcia. 
Realizowana na bieżąco. 
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Gminy Pełczyce’’ oraz ,, Honorowy Obywatel 
Miasta Pełczyce’’    

 

34. XII.136.2020 zmiany uchwały Nr XXV.195.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 
roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
W realizacji. 

35. XII.137.2020 zmiany uchwały Nr XI.125.2020 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej stawki 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego 
Realizacja w trybie ciągłym. 

36. XII.138.2020 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach 
Nr X.113.2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w 
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Realizacja w trybie ciągłym. 

37. XII.139.2020 wystąpienia z wnioskiem do Ministra 
Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody 
Zachodniopomorskiego o zniesieniu 
urzędowych nazw miejscowości w gminie 
Pełczyce 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
 
 

38. XIII.140.2020 zmiany budżetu Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

39. XIII.141.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. Wykonana.  

40. XIII.142.2020 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Pełczycach 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Wykonana. 

41. XIII.143.2020 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Choszczeńskiemu na realizację zadania pn. 
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z 
Pełczyce-Jagów wraz z włączeniem do drogi 
wojewódzkiej nr 151’’ 

Uchwała wchodzi  w życie z 
dniem podjęcia.  
Wykonana. 

42. XIII.144.2020 określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących na 
terenie gminy Pełczyce w 2021 roku 

Uchwała wchodzi z dniem     
1 stycznia 2021 roku                            
i podlega ogłoszeniu                          
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
W realizacji. 

43. XIII.145.2020 określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień w 
tym podatku 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 roku 
i podlega ogłoszeniu w 
dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
W realizacji. 
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44. XIII.146.2020 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzoru 
Wojewody Zachodniopomorskiego 

Uchwała wchodzi w życie                 
z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

45. XIII.147.2020 uchwalenia zasad funkcjonowania publicznej 
linii autobusowej Pełczyce-Pełczyce  

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
W realizacji. 

46. XIV.148.2020 zmiany budżetu Uchwała wchodzi w życie               
z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

47. XIV.149.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała wchodzi w życie                  
z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

48. XIV.150.2020 ustalenia trybu i terminu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących instalacji 
masztu z flagą narodową w miejscu przy 
Urzędzie Miejskim w Pełczycach 

Uchwała wchodzi  w życie      
z dniem podjęcia. 
W realizacji. 

49. XIV.151.2020 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pełczyc Uchwała wchodzi w życie                 
z dniem podjęcia. 
Rozpatrzona. Rada uznała 
skargę za bezzasadną. 

50. XIV.152.2020 Programu Współpracy na 2021 rok Gminy 
Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 

Uchwała wchodzi w życie                 
z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 
2021 roku. 
W realizacji. 

51. XV.154.2020 zmiany budżetu Uchwała wchodzi w życie               
z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana.  

52. XV.155.2020 uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 
2021 

Uchwała wchodzi w życie               
z dniem 1 stycznia 2021 
roku i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
W realizacji. 

53. XV.156.2020 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Pełczyce na lata 2021-2035 

Uchwała wchodzi w życie               
z dniem 1 stycznia 2021 
roku. W trakcie realizacji. 

54. XV.157.2020 zmiany uchwały Nr X.108.2020 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 
roku na realizację zadania pn. ,, Budowa sieci 
tras rowerowych Pomorza Zachodniego 
Pełczyce-Choszczno   

Uchwała wchodzi w życie                
z dniem podjęcia. 
Wykonana. 
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55. XV.158.2020 określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie                
z dniem podjęcia.  
Zrealizowana. 

56. XV.159.2020 Programu Współpracy na 2021 rok Gminy 
Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 

Uchwała wchodzi w życie                
z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 
2021 roku. 
W realizacji. 

57. XV.160.2020 uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2021-2025 

Uchwała wchodzi w życie                 
z dniem 1 stycznia 2021 
roku. 
W realizacji. 

58. XV.161.2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 
świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego 

Uchwała wchodzi w życie                  
z dniem podjęcia.  
W realizacji. 

59. XV.162.2020 zatwierdzenia ,,Planu Rozwoju Miejscowości 
dla miejscowości Brzyczno na lata 2021-2027 

Uchwała wchodzi w życie               
z dniem podjęcia. 
W realizacji. 

60. XV.163.2020 wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji 
Pełczyce 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

61. XV.164.2020 gminnego programu profilaktyki                                          
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie                 
z dniem podjęcia  z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 
2021 roku.  
W trakcie realizacji. 

62. XV.165.2020 zatwierdzenia planów komisji stałych Rady 
Miejskiej w Pełczycach na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie               
z dniem podjęcia. 
W realizacji. 
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VIII.  WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 Porozumienia 
 Starostwo Powiatowe w Choszcznie- nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez radcę 

prawnego w MGOK w Pełczycach, 

 Powiatowy Urząd Pracy- w sprawie sposobu organizacji i finansowania prac społecznie 

użytecznych,  

 Porozumienie partnerskie- pomiędzy Gminą Police, Gminą Pełczyce oraz miastem 

Pasewalk w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu 

w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia- Pomorze Przednie/ 

Brandenburgia/ Polska zawarte 26.09.2018 r., 

 Umowa Partnerska zawarta pomiędzy Powiatem Choszczeńskim, Gminą Choszczno, 

Gminą Dębno, Gminą Myślibórz, Gminą Pełczyce (Partnerami), a Gminą Barlinek 

(Liderem) dotycząca kosztów zarządzania przygotowaniem Projektu zintegrowanego pn. 

„Kontrakt Samorządowy- Lider Pojezierzy” z dnia 18.12.2015 r. 

 Stowarzyszenia JST 

Gmina Pełczyce jest członkiem Stowarzyszeń: 

 LGD „Lider Pojezierza”  

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami i instytucjami zajmującymi się 

rozwiązywaniem kluczowych dla regionu problemów społecznych i ekonomicznych. 

Nadrzędnym celem utworzenia LGD było podjęcie działań na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich gmin i powiatów, poprzez realizację oraz aktywne wsparcie innowacyjnych, 

spójnych i przemyślanych przedsięwzięć, przyczyniających się do zrównoważonego 

rozwoju i podnoszenia jakości życia ludności całego obszaru LGD. Z programów LGD 

korzysta Gmina, lokalne stowarzyszenia oraz mieszkańcy. 

 Gmin Cysterskich  

Stowarzyszenie działa jako forma współpracy samorządów na rzecz ochrony dziedzictwa 

cysterskiego w Polsce, wymiany doświadczeń w tym zakresie, inicjowania działań 

promocyjnych oraz wspomagania wszelkich inicjatyw propagujących ideę cysterską. 

 Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  

Euroregion Pomerania ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej                                      

na płaszczyźnie kulturalnej, gospodarczej, turystycznej i edukacyjnej między Polską                    

i Niemcami. Głównym celem Euroregionu jest podejmowanie wspólnych działań dla 

równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców po 

obu stronach granicy, poprzez podejmowane działania w obszarach takich jak: współpraca 
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gospodarcza, transfer technologii, szkolenia zawodowe, wymiana młodzieży i grup 

zawodowych, współpraca kulturalna, ochrona środowiska naturalnego, poprawa 

gospodarki leśnej i rolnej, infrastruktury granicznej i transgranicznej, budowa 

kompleksowego systemu informacji, koordynacja transgranicznego planowania 

przestrzennego oraz współpraca podczas pożarów i klęsk żywiołowych. 
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IX.  Zestawienie Wykresów: 

1. Struktura gruntów w Gminie Pełczyce 

2. L. ludności z podziałem na płeć w latach 2019 i 2020 

3. Urodzenia i zgony w 2019 i 2020 

4. L. ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Pełczyce (stan na 31.12.2021 r.) 

5. Wykonanie dochodów i wydatków gminy na przestrzeni ostatnich 3 lat 

6. Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z 2020 roku 

7. Ilość odebranego papieru w latach 2017- 2020 

8. Ilość odebranych tworzyw sztucznych w latach 2017- 2020 

9. Ilość odebranego szkła w latach 2017- 2020 

10. Ilość odebranych odpadów niesegregowanych w latach 2017- 2020 

 
 

X. Zestawienie tabel: 

1. Ludność w podziale na poszczególne kategorie wiekowe 

2. Realizacja podstawowych zadań z zakresu ewidencji i rejestracji stanu cywilnego w 

2020 r. 

3. Jednostki organizacyjne Gminy Pełczyce 

4. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2020 r. 

5. Wykaz obowiązujących Planów Odnowy Miejscowości 

6. Zadania proponowane do realizacji do 2020 r., których celem jest ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza oraz stan ich realizacji 

7. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

8. Charakterystyka rynku napojów alkoholowych w 2020 r. 

9. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 r. 

10. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 

narkomanii w 2020 r. 

11. Wykaz umów podpisanych w 2020 r. na realizację zadań publicznych wraz z kwotą 

dofinansowania. 

12. Stan uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pełczyce (rok 

szkolny 2019/ 2020) 

13. Stan uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pełczyce (rok 

szkolny 2019/ 2020) 
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14. Baza lokalowa szkół 

15. Refundacja dot. opłaty za przedszkole za dzieci z Gm. Pełczyce uczęszczające do 

przedszkoli poza teren gminy w 2020 r. 

16. Dotacja podręcznikowa w 2020 r.  

17. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

2020 r. 

18. Symulacja l. uczniów w szkołach podstawowych do roku szkolnego 2027/ 2028. 

19. Zestawienie złożonych deklaracji oraz nieruchomości w 2020 r. 

20. Zestawienie Ilości odebranych odpadów w 2020 r. 

21. Koszty miesięczne ponoszone na rzecz podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

22. Wysokość wpływów z tyt. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 

r. 

23. Szczegółowe działania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w 2020 roku. 

24. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Pełczycach podjętych w 2020 r. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


