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Szanowni Państwo,   

 Oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Pełczyce za rok 2021, opracowany                            

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

(t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 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 działania samorządu w roku ubiegłym oraz do 

obiektywnej, opartej na faktach oceny i prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy.   

Burmistrz Pełczyc 

dr Mirosław Kluk 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Położenie  
Województwo: zachodniopomorskie 
Powiat: choszczeński 
Sąsiednie gminy:  

• Choszczno i Krzęcin (powiat choszczeński) 
• Barlinek (powiat myśliborski) 
• Dolice (powiat stargardzki) 
• Strzelce Krajeńskie (powiat strzelecko- drezdenecki) w województwie lubuskim 

Typ: gmina miejsko- wiejska 
Powierzchnia: 200,8 km² 
Siedziba Urzędu Miejskiego: Pełczyce 
Sołectwa: Będargowo, Boguszyny, Bukwica, Bolewice, Brzyczno, Chrapowo, Jagów, Jarosławsko, 
Krzynki, Lubiana, Lubianka, Ługowo, Sarnik, Łyskowo, Nadarzyn, Niesporowice, Płotno, 
Przekolno, Trzęsacz. 

2. Struktura demograficzna 

Liczba mieszkańców na koniec 2021 r. w gminie Pełczyce wynosiła 7 415.  
W 2021 r. zarejestrowano o 34 urodzenia mniej, natomiast 37 zgonów więcej w porównaniu                            
z rokiem ubiegłym (2020). Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres Nr 1: 
 

 

Wykres Nr 1 

Z danych ewidencyjnych wynika, że największą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku 
26- 50 lat i w tej grupie jest więcej mężczyzn. Zdecydowaną różnicę ilości mieszkańców w podziale 
na płeć widać w grupie 80 +, gdzie mężczyźni stanowią tylko 23,98 % tej grupy. Szczegółowe dane 
przedstawia poniższa tabela: 

Grupa 
wiekowa kobiety mężczyźni Razem 

0-6 227 278 505 

7- 15 358 412 770 

16-25 385 431 816 

26-40 813 895 1708 

41-50 503 543 1046 

51-60 445 454 899 

61-70 500 498 998 
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71-80 246 206 452 

80+ 168 53 221 

Razem 3645 3770 7415 

    

    
Dynamikę zmian liczby ludności w gminie przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres Nr 2- Dynamika zmian l. ludności gminy w latach 2018- 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobiety ; 2018; 
3801

Kobiety ; 2019; 
3755 Kobiety ; 2020; 

3737

Kobiety ; 2021; 
3645

Mężczyźni; 2018; 
3896 Mężczyźni; 2019; 

3874

Mężczyźni; 2020; 
3814

Mężczyźni; 2021; 
3770

Dynamika zmian l. ludności gminy w latach                       

2018- 2021

Kobiety Mężczyźni
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II. SAMORZ ĄD GMINY 

Burmistrz Pełczyc- Mirosław Kluk 

Sekretarz Gminy- Agnieszka Chlebowska 

Skarbnik Gminy- Kinga Zawłocka 

Rada Miejska w Pełczycach 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach- Marek Sowiński 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach- Anna Dyc 

Pozostali członkowie Rady Miejskiej w Pełczycach 
Henryk Cybulski 
Barbara Jagiełło 
Janusz Jędrzejczak 
Teresa Bożena Kamionka 
Michał Kasprzak 
Anna Kochanowicz 
Wiesław Kropiński 

Ryszard Andrzej Kwieciński 
Adam Mońka 
Sławomir Przyłucki 
Daniel Świrski 
Magdalena Tazow 
Mirosław Urbaniak 

 

 

Działalność Rady Miejskiej w Pełczycach w 2021 r. 

Liczba Sesji RM                                        

w Pełczycach 

Liczba podjętych uchwał  Liczba interpelacji                                

i zapytań 

 
6 

 
71 

 
1 (radny R. Kwieciński) 
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III. REALIZACJA UCHWAŁ PODJ ĘTYCH PRZEZ RAD Ę MIEJSKĄ W 

PEŁCZYCACH  w 2021 r. 

Lp. Nr uchwały w sprawie status 
1. XVI.166.2021 Ustalania zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
Pełczyce 

w trakcie realizacji 

2  XVI.167.2021 Określenia sezonu kąpielowego oraz 
wykazu kąpielisk na terenie Gminy 
Pełczyce w 2021 roku 

zrealizowana 

3. XVI.168.2021 Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Pełczyce na 2021 rok 

obowiązująca 

4. XVI.169.2021 Przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2021- 23 

obowiązująca 

5. XVI.170.2021 Przyjęcia ,,Kompleksowej koncepcji 
organizacji usług transportowych 
door-to-door w Gminie Pełczyce’’ 

obowiązująca 

6. XVI.171.2021 Zmiany uchwały Nr XV.115.2016 
Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 
17 listopada 2016 roku w sprawie 
zmiany Statutu ZGKiM w Pełczycach 

zrealizowana  

7. XVI.172.2021 Rozpatrzenia petycji zrealizowana 
8. XVI.173.2021 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

poboru podatków i opłat lokalnych w 
drodze inkasa 

obowiązująca 

9. XVII.174.2021 Zmiany budżetu zrealizowana 
10. XVII.175.2021 Zmiany wieloletniej prognozy finans. zrealizowana 
11. XVII.176.2021 Zmiany uchwały Nr XIII.141.2020 

Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 
września 2020 roku w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. 
,,Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Pełczycach’’ 

w trakcie realizacji 

12. XVII.177.2021 Zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. 
,,Budowa i przebudowa gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce 
– poza aglomeracją Pełczyce’’ 

w trakcie realizacji 

13. XVII.178.2021 Zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych operacji 
realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 pn. ,,Budowa i przebudowa 
gospodarki wodno-ściekowej w 
Gminie Pełczyce – poza aglomeracją 
Pełczyce’’ 

w trakcie realizacji 
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14. XVII.179.2021 Ustalenia stawek opłat za korzystanie 
z cmentarzy komunalnych na terenie 
Miasta i Gminy Pełczyce 

Stwierdzenie przez nadzór 
Wojewody 
Zachodniopomorskiego  
nieważności § 2 ust.2 uchwały Nr 
XVII.179.2021 z dnia 30 marca 
2021 r., pozostałe zapisy uchwały 
obowiązują 

15. XVII.180.2021 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie nieruchomości 

zrealizowana 

16. XVII.181.2021 Wyrażenia zgody na utworzenie 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
,, KZN-Zachodniopomorskie’’ sp. z 
o.o. 

zrealizowana 
 

17. XVII.182.2021 Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w 
tworzonej Społecznej Inicjatywie 
Mieszkaniowej 

zrealizowana 

18. XVIII.183.2021 Zmiany uchwały Nr VII.74.2019 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 
września 2019 roku w sprawie 
powołania składu komisji stałych 
Rady Miejskiej oraz 
przewodniczących komisji 

zrealizowana 

19.  XVIII.184.2021 Udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Pełczyc 

zrealizowana 

20. XVIII.185.2021 Rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniami z wykonania budżetu 
Gminy Pełczyce za rok 2020 

zrealizowana 

21. XVIII.186.2021 Udzielenia absolutorium dla 
Burmistrza Pełczyc za rok 2020 

zrealizowana 

22. XVIII.187.2021 Zmiany budżetu zrealizowana 
23. XVIII.188.2021 Zmiany wieloletniej prognozy finans. zrealizowana 
24. XVIII.189.2021 Określenia zasad wnoszenia, cofania               

i zbywania udziałów lub akcji w 
spółkach prawa handlowego 

obowiązująca 

25. XVIII.190.2021 Średniej ceny jednostki paliwa                        
w gminie Pełczyce 

obowiązująca 

26. XVIII.191.2021 Zatwierdzenia Planów Rozwoju 
Miejscowości 

obowiązująca 

27. XVIII.192.2021 Rozpatrzenia petycji zrealizowana 
28. XVIII.193.2021 Przyjęcia regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Pełczyce 

obowiązująca 

29.  XVIII.194.2021 Określenia wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego 

obowiązująca 

30. XVIII.195.2021 Wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz deklaracji o 
dochodach 

obowiązująca 
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31. XVIII.196.2021 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
poboru podatków i opłat lokalnych w 
drodze inkasa 

obowiązująca 

32. XIX.197.2021 Zmiany budżetu zrealizowana 
33. XIX.198.2021 Zmiany wieloletniej prognozy finans. zrealizowana 
34. XIX.199.2021 Określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2022 rok oraz 
zwolnień w tym podatku 

obowiązująca 

35. XIX.200.2021 Określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych 
obowiązujących na terenie gminy 
Pełczyce w 2022 roku 

obowiązująca 

36. XIX.201.2021 Zniesienia pomnika przyrody zrealizowana 
37. XIX.202.2021 Przejęcia przez Gminę Pełczyce 

zadania zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi 

w trakcie realizacji  

38. XIX.203.2021 Ustalenia stawek opłat za korzystanie 
z cmentarzy komunalnych na terenie 
Miasta i Gminy Pełczyce 

obowiązująca 

39. XIX.204.2021 Zaproszenia do osiedlenia na terenie 
Gminy Pełczyce rodziny repatriantów 
zamieszkałej na terenie Republiki 
Kazachstanu 

w trakcie realizacji 

40. XIX.205.2021 Zaproszenia do osiedlenia na terenie 
Gminy Pełczyce rodziny repatriantów 
zamieszkałej na terenie Republiki 
Kazachstanu 

w trakcie realizacji 

41. XIX.206.2021 Zaproszenia do osiedlenia na terenie 
Gminy Pełczyce rodziny repatriantów 
zamieszkałej na terenie Republiki 
Kazachstanu  

w trakcie realizacji 

42. XIX.207.2021 Zaproszenia do osiedlenia na terenie 
Gminy Pełczyce rodziny repatriantów 
zamieszkałej na terenie Republiki 
Kazachstanu 

niezrealizowana 

43. XX.208.2021 Zmiany budżetu zrealizowana 
44. XX.209.2021 Zmiany wieloletniej prognozy finans. zrealizowana 
45. XX.210.2021 Wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej stawki 

obowiązująca 

46. XX.211.2021 Częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne oraz 
właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi kompostującymi 
bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

obowiązująca 
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47. XX.212.2021 Ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości 

obowiązująca 

48. XXI.213.2021 Zmiany budżetu zrealizowana 
49. XXI.214.2021 Zmiany wieloletniej prognozy finans. zrealizowana 
50. XXI.215.2021 Uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce 

na rok 2022 
w trakcie realizacji 

51. XXI.216.2021 Uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Pełczyce 
na lata 2022-2036 

w trakcie realizacji 

52. XXI.217.2021 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
przez Gminę Pełczyce 
długoterminowej pożyczki 

w trakcie realizacji 

53. XXI.218.2021 Zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. 
,,Zagospodarowanie turystyczne jezior 
w Pełczycach – budowa mostu wraz z 
infrastrukturą przy ul. Jeziornej’’ 

w trakcie realizacji 

54. XXI.219.2021 Zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych operacji 
realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 pn. ,,Budowa świetlic w m. 
Brzyczno, m .Lubianka i m. Krzynki 
gmina Pełczyce’’ 

w trakcie realizacji 

55. XXI.220.2021 Zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych operacji 
realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 pn. ,,Budowa targowiska     
w m. Lubiana’’ 

w trakcie realizacji 

56. XXI.221.2021 Określenia stawek dotacji przedmiot. 
dla ZGKiM w Pełczycach na rok 2022 

obowiązująca 
 

57. XXI.222.2021 Ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Pełczyc 

obowiązująca 

58. XXI.223.2021 Przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Pełczyce na lata 
2022-2027 

obowiązująca 

59. XXI.224.2021 Przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego  

w trakcie realizacji 
 

60. XXI.225.2021 Przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pełczyce 

w trakcie realizacji 

61. XXI.226.2021 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie nieruchomości 

zrealizowana  
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62. XXI.227.2021 Zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 30 marca 2021 roku 
Nr XVII.180.2021 w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie nieruchomości 

zrealizowana 

63. XXI.228.2021 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego                     

w trakcie realizacji 

64. XXI.229.2021 Przyjęcia Programu Współpracy na 
2022 rok Gminy Pełczyce z 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego                                 

stwierdzenie nieważności uchwały 
przez Nadzór Wojewody 

65. XXI.230.2021 Zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 
lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Pełczyce                                         

obowiązująca 

66. XXI.231.2021 Przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta i Gminy 
Pełczyce na lata 2022- 2025 z 
perspektywą do roku 2030                                            

obowiązująca 

67. XXI.232.2021 Gminnego programu profilaktyki 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na 2022 rok                                           

obowiązująca 

68. XXI.233.2021 Zatwierdzenia planów komisji stałych 
Rady Miejskiej w Pełczycach na 2022 
rok                                           

zrealizowana 

69. XXI.234.2021 Zaproszenia do osiedlenia na terenie 
Gminy Pełczyce rodziny repatriantów 
zamieszkałej na terenie Republiki 
Kazachstanu                                            

niezrealizowana 

70. XXI.235.2021 zaproszenia do osiedlenia na terenie 
Gminy Pełczyce rodziny repatriantów 
zamieszkałej na terenie Republiki 
Kazachstanu                                            

w trakcie realizacji 
           

71. XXI.236.2021 Zmiany uchwały Nr XX.211.2021 
Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 
26 października 2021 roku w sprawie 
częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne oraz 
właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi kompostującymi 
bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku 
przydomowym                                          

obowiązująca 
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IV. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Urząd Miejski w Pełczycach 

Wydatki na administrację publiczną w 2021 r. wynosiły 3 192 905,95 zł 
Dokumenty regulujące pracę Urzędu Miejskiego w Pełczycach 
1) Statut- Uchwała Nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 czerwca 2019 roku w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pełczyce. 
2) Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego. 
Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.- 24 osoby (24 etaty, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim i 
1 na wychowawczym) 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pełczycach 

ul. Starogrodzka 12 

73- 260 Pełczyce 

Kierownik : Marek Górecki 

Zatrudnienie w 2021 r.- 17 osób (17 etatów) 

 

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika                       

w Pełczycach 

ul. Kościelna 3 

73- 260 Pełczyce 

Dyrektor:  Alicja Burda 

Zatrudnienie w 2021 r.- 55 osób 

(nauczyciele 36 (30,08 etatów), obsługa- 19 

(15,15 etatów)) 

Centrum Usług Wspólnych  w Pełczycach 

ul. Kościelna 3, 73- 260 Pełczyce 

Kierownik:  Monika Antczak 

Zatrudnienie w 2021 r.- 5 osób (5 etatów) 

Szkoła Podstawowa w Lubianie 

Lubiana 6, 73- 260 Pełczyce 

Dyrektor:  Paweł Wilk 

Zatrudnienie w 2021 r.- 41 osób 

(nauczyciele- 26 (20,44 etatu), obsługa- 15 

(12,40 etatu)) 

Miejsko- Gminny Żłobek w Pełczycach                   

ul. Chrobrego 17, 73- 260 Pełczyce 

Dyrektor:  Marzenna Dziekońska  

Zatrudnienie w 2021 r.- 10 osób (4,67 etatów) 

 

Szkoła Podstawowa  im. I Dywizji                             

T. Kościuszki w Chrapowie 

Chrapowo 25, 73- 260 Pełczyce 

Dyrektor:  Janina Maćkowiak 

Zatrudnienie w 2021 r.- 28 osób 

(nauczyciele- 22 (15,82 etatów), obsługa- 6 (5 

etatów)) 

Miejsko- Gminne Przedszkole  

w Pełczycach 

ul. Chrobrego 17, 73- 260 Pełczyce 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                        

w Będargowie 

Będargowo 14, 73- 260 Pełczyce 
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Dyrektor:  Marzenna Dziekońska  

Zatrudnienie w 2021 r.- 27 osób                              

(w tym: nauczyciele- 14 (7,68 etatu),  

obsługa- 13 (9,96 etatu)) 

Dyrektor:  Beata Nowak 

Zatrudnienie w 2021 r.- 32 osób                                  

(w tym: nauczyciele- 24 ( 16,88 etatów), 

obsługa- 8 (7,05 etatu)) 

 

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach 

ul. Ogrodowa 56 

73- 260 Pełczyce 

Kierownik:  Witold Sitasz 

Zatrudnienie w 2021 r.- 31 osób (w tym 23 osoby na stanowiskach robotniczych) 

 

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 
 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury                           

w Pełczycach 

ul. Starogrodzka 12, 73- 260 Pełczyce 

Dyrektor:  Julita Kołda/ od 06.06.2021 r.               

zastępstwo p. o. Krzysztof Wiklak 

Zatrudnienie w 2021 r.- 11 osób (7,8 etatów) 

 

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna                       

w  Pełczycach 

ul. Starogrodzka 12, 73- 260 Pełczyce 

Dyrektor : Jolanta Blaźniak 

Zatrudnienie w 2021 r.- 6 osób (3,75 etatów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Pełczyce za 2021 r. 

Strona | 15 

V. BUDŻET GMINY 

Uchwałą Nr K.50.325.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                             
w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Pełczyce za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia zostało pozytywnie 
zaopiniowane przedłożone przez Burmistrza Pełczyc sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.  

Sprawozdanie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i dostępne jest                      
w zakładce Informacje/ Budżet (dostęp do sprawozdania: Sprawozdanie (pelczyce.pl)) 

1. Dochody 
Dochody ogółem wykonane w 2021 r.-  58 402 197,41 zł (98,91 % w stosunku                                  

do dochodów planowanych) 
Dochody ogółem na mieszkańca gminy w 2021 r.- 7 876,22 

  Dochody bieżące 5784,57 
Dochody majątkowe- 2091,65 
Dochody własne- 6173,32 
Unijne- 1583,13 

Wykres Nr 3 

2. Wydatki 
Wykonanie wydatków ogółem w 2021 roku wyniosło 58219409,63 zł na plan roczny 

62851782,41 zł, co stanowi 92,63% wykonania planu rocznego, w tym:  
- wydatki bieżące wyniosły 198.701.425,04 zł na plan 205.485.093,09 zł,  
-  wydatki majątkowe wyniosły 42.800.392,53 zł na plan 68.200.288,65 zł.  
 
 
 
 

       

Udziały w podatkach 
stanowiacych dochód 

budżetu państwa
7%

Wpływy z podatków i opłat
18%

Wpływy majątkowe
1%

Subwencje ogólne
22%Dotacje celowe z budżetu 

państwa
23%

Środki na dofinansowanie 
własnych zadań pozyskane 

z innych źródeł
9%

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 

z udziałem środków 
europejskich oraz środków, 

o których mowa w art.. 5 
ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy lub płatności w 
ramach budżetu środków 

europ.
20%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PEŁCZYCE ZA 2021 
R.
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Wykres Nr 4 

Wykres Nr 5 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych  
Poniżej przedstawiono podstawowe inwestycje realizowane w 2021 r., z wyszczególnieniem 

kwoty ze źródeł zewnętrznych: 
 Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza 

aglomeracją Pełczyce  
Wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 1 119 061,73 zł, z tego  wkład własny w 2021 r.- 
596 153,50 zł, źródło zewnętrznego finansowania  z  EFR w kwocie: 522 908,23 zł. 

 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach 
Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 6 083 603,55 zł, z tego wkład własny w 2021 r.- 
2 439 205,72 zł, źródło zewnętrznego finansowania  z EFRR w kwocie: 3 644 397,83 zł. 

 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach - etap II 

Rolnictwo i łowiectwo
22% Turystyka

6%

Gospodarka mieszkaniowa
7%

Administracja publiczna
5%

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona ppoż.

1%
Obsługa długu publicznego

1%

Oświata i wychowanie
22%

Pomoc społeczna
5%

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

1%

Rodzina
21%

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

6%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

2%
Inne
1%

Wydatki budżetu gminy Pełczyce w 2021 roku wg dziedzin działalności (w 
ujęciu procentowym)

Serie1; wydatki 
majątkowe; 

19635574,71; 34%

Serie1; pozostałe 
wydatki bieżące; 

38179707,62; 65%

Serie1; wydatki na 
obsługę długu; 
404127,3; 1%

Wykonanie wydatków w 2021 roku

wydatki majątkowe pozostałe wydatki bieżące wydatki na obsługę długu
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Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 4 190 824,37 zł, z tego wkład własny w 2021 r.- 
1 296 916,25 zł, źródło zewnętrznego finansowania  z EFRR w kwocie 2 893 908,12 zł. 

 Bezpieczne przejścia dla pieszych w m. Pełczyce 
Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 46 942,33 zł, wkład własny w 2021 r.-                    
46 942,33 zł. 

 Budowa chodnika wzdłuż DW151 w Pełczycach 
Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 62 659,00 zł, wkład własny w 2021 r.-                    
62 659,00 zł. 

 Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno 
Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 3 186 900,53 zł, z tego wkład własny w 2021 r.- 
687 274,39 zł,  źródło zewnętrznego finansowania  z EFRR w kwocie 1 872 851,90 zł, Budżet 
państwa: 305 549,88 zł, RFIL: 321 224,36 zł. 

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

Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 159 084,69 zł, wkład własny w 2021 r.-  74 084,69 
zł, źródło zewnętrznego finansowania  z  EFRM w kwocie: 85 000,00 zł. 

 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych                                       
w gminie Pełczyce 

Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 524 450,49 zł, z tego wkład własny w 2021 r.- 
6 285,30 zł, źródło zewnętrznego finansowania  z EFRR w kwocie 518 165,19 zł. 

 Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce 
Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 478 267,49 zł, z tego wkład własny w 2021 r.- 
199 356,29 zł, źródło zewnętrznego finansowania  z  EFRR w kwocie: 246 098,12 zł                       
oraz budżetu państwa w kwocie; 32 813,08 zł. 

 Budowa dwóch budynków wielorodzinnych (każdy budynek składający się z dwóch 
segmentów w miejscowości Pełczyce 

Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 104 762,20 zł,  z tego wkład własny w 2021 r.                             
- 104 762,20 zł, 

 Objęcie udziałów przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-
Zachodniopomorskie" Sp. o.o. 

Wydatki na realizację zadania w 2021 r.:  3 000 000,00 zł, z RFRM. 
 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Płotno 

Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 221 911,00 zł (dotacja Gminy). 
 Modernizacja (remont) schodów przy boisku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Pełczycach 
Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 49 200,00 zł,  z tego  wkład własny: 49 200,00 zł. 

 Wdrożenie usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce 
Wydatki inwestycyjne (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) w 2021 r. 
166 890,00 zł, wkład własny w 2021 r.- 10 890,00, źródło zewnętrznego finansowania  z  
PFRON. Całkowite wydatki na realizację zadania: 257 986,84 zł, w tym 239233,41 zł 
stanowiło dofinansowanie 

 Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce 
Wydatki na realizację zadania w 2021 r. 44 280,00 zł, z tego wkład własny w 2021 r.- 

44 280,00 zł. 
 

3. Realizacja Funduszu sołeckiego w Gminie w 2021 r. 
W ramach funduszu sołeckiego w budżecie na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości                     
436 294,00 zł, z sołectwa wykorzystały 407 611,74 zł, co stanowi 93,43 %. 
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Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce                          

Lp. 
Jednostka 

pomocnicza/  
Fundusz sołecki 

Cel wydatku 
 Plan po 

zmianach w 
2021 r. 

Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 

1 Będargowo 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in.: paliwo, kanister, szelki 

3 000,00 2 937,26 97,91 

art. Budowlane (OSP) 2 000,00 1 999,99 100,00 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, utwardzenie dojścia do 

świetlicy 
22 794,00 22 792,42 45,15 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 
min.: zużycie energii KGW, najem sprzętu 

3 374,00 3 372,34 99,95 

dresy, gablota informacyjna 2 000,00 2 000,00 100,00 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, baterie, kosze, czajnik, 

żelazko 
6 500,00 5 880,20 90,46 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2 800,00 2 791,69 99,70 

Razem 42 468,00 41 773,90 98,37 

2 Boguszyny 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. art. budowlane, kwiaty, ozdoby 

19 453,00 19 394,19 99,70 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, baterie, kosze, czajnik, 
żelazko 

6 500,00 5 880,20 90,46 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2 800,00 2 791,69 99,70 

 
28753,00 28066,08 97,61 

3 Bolewice 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. art. budowlane, kwiaty, ozdoby, 

remont przystanku 
9 768,00 9 446,19 96,71 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, kuchnia amica, 

zmywarka 
9 000,00 6 520,77 72,45 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2 085,00 2 084,56 99,98 

Razem 20 853,00 18 051,52 86,57 

4 Brzyczno 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. art. budowlane, naprawa kosy 

16 100,00 16 096,36 99,98 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. energia 

500,00 162,05 32,41 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 800,00 1 799,32 99,96 

Razem 18 400,00 18 057,73 98,14 

5 Bukwica 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. art. budowlane, paliwo, kwiaty 

3 207,00 2 849,65 88,86 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, telewizor, Internet 

13 000,00 12 995,37 99,96 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 800,00 1 798,53 99,92 

Razem 18 007,00 17 643,55 97,98 

6 

Chrapowo 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. kwiaty, tablice, paliwo, dmuchawa 

10 010,00 10 000,00 99,90  

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, gazu, lodówka, ekran, 
szafka LIMA, ozdoby, stół cateringowy 

12 778,00 9 200,28 72,00 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2 530,00 2 529,26 99,97 

Razem 25 318,00 21 729,54 85,83 
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7 Jagów 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. kwiaty, paliwo, podkaszarka, 

malowanie przystanku 
5 626,00 5 475,00 97,32  

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, panele Led, 

podgrzewacz wody, grzejnik, lodówka, 
parawan 

10 849,00 10 710,75 98,73 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2 163,00 2 110,66 97,58  

kosa STHIL 3 000,00 3 000,00 100,00  

Razem 21 638,00 21 296,41 98,42 

8 Jarosławsko 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kosze, lampy solarne, tablica 

informacyjna 
15 491,00 15 489,87 99,99 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, lodówka, zmywarka, 

szafka, Internet 
15 200,00 13 886,83 91,36  

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 3 410,00 3 407,85 99,94 

Razem 34 101,00 32 784,55 96,14 

9 Krzynki 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty, lampy solarne, 

kosiarka, butla  z gazem, namiot Basic 
9 304,00 7 610,50 81,80 

Zakup namiotu, widelce 3 202,00 3 201,58 99,99  

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 380,00 1 283,72 93,02 

Razem 13 886,00 12 095,80 87,11 

10 

 
 
Lubiana 

  
  

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty, lampy uliczne, remont 

cokołu, lampy solarne, flagi 
22 934,00 22 680,64 98,90 

tablica promocyjna, kartki świąteczne 1 000,00 1 000,00 100,00  

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2 659,00 2 648,44 99,60 

Razem 26 593,00 26 329,08 99,01 

11 Lubianka 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty, donice sześciokątne, 

zestaw biesiadny, kosze, zagęszczarka 
15 954,00 15 925,86 99,82  

zużycie energii 400,00 289,86 72,47 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 800,00 1 796,98 99,83  

Razem 18 154,00 18 012,70 99,22 

12 Ługowo 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty, płyty chodnikowe, 

głowica 
1 500,00 1 467,97 97,86  

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, grill, kuchnia amica, 

kostkarka, chłodziarka, 
10 953,00 10 869,61 99,24  

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 384,00 1 358,14 98,13  

Razem 13 837,00 13 695,72 98,98 

13 Łyskowo 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty, naprawa kosiarki 

5 000,00 2 524,80 50,50 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, malowanie świetlicy, 

zakupy 
12 334,00 6 260,61 50,76 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 900,00 1 850,32 97,39  

Razem 19 234,00 10 635,73 55,30 

14 Nadarzyn 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty 

4 566,00 4 565,00 99,98  

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, art. chemiczne, art. 

spożywcze, naprawa pompy ciepła 
12 500,00 11 715,33 93,72 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 3 007,00 2 985,34 99,28  

usługa dekarska 5 000,00 5 000,00 100,00  

Razem 25 073,00 24 265,67 96,78 
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15 Niesporowice 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty, dmuchawa ogrodowa, 

kanister 
1 909,00 1 905,94 99,84  

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, remont świetlicy 

12 400,00 11 753,26 94,78 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 600,00 1 597,77 99,86  

zużycie energii 2 000,00 853,21 42,66 

Razem 17 909,00 16 110,18 89,96 

16 Płotno 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty, flagi, tablica 

informacyjna 
6 081,00 5 983,00 98,39  

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, zlewozmywak, lodówka, 

gaśnica 
17 086,00 14 826,25 86,77 

prądownica wodno-pianowa 1 000,00 1 000,00 100,00  

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2 840,00 2 769,67 97,52  

strój sportowy 1 500,00 1 500,00 100,00  

Razem 28 507,00 26 078,92 91,48 

17 Przekolno 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, gablota, namiot Comfort 

7 919,00 7 919,00 100,00 

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, telewizor, drzwi 

14 170,00 13 759,28 97,10 

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 3 200,00 3 199,02 99,97  

siatka, usunięcie paneli 6 800,00 6 787,91 99,82  

Razem 32 089,00 31 665,21 98,68 

18 Sarnik 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. paliwo, kwiaty, gablota, akumulator 

5 100,00 5 098,18 99,96  

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, telewizor,  

16 067,00 15 313,03 95,31  

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 2 464,00 2 460,58 99,86  

Wydatki na obiekty sportowe 1 000,00 0,00 0,00  

Razem 24 631,00 22 871,79 92,86 

19 Trzęsacz 

różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, 
m.in. Girlandy, kwiaty paliwo, namiot 

imprezowy, koszopopielnica 
4 000,00 3 949,80 98,75  

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. 
in. zużycie energii, gaz 

9 080,00 8 184,70 90,14  

Imprezy integracyjne dla mieszkańców 3 063,00 2 985,05 97,46  

Razem 16 143,00 15 119,55 93,66 
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VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY 

PEŁCZYCE 

Mienie komunalne Gminy Pełczyce stanowią nieruchomości własne zabudowane                                      
i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa                          
w trybie komunalizacji i uwłaszczenia, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jako niezbędne do realizacji jej zadań, a także w 
wyniku podziału nieruchomości prywatnych lub dziedziczenia ustawowego. 
Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. łączna powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie Gminy 
Pełczyce stanowiła 357,6400 ha. 

         
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Wykres Nr 6    

        

Zbycie nieruchomości 

Poniższe tabele przedstawiają wielkość dochodów osiągniętych ze zbycia nieruchomości 
gruntowych oraz lokalowych w latach 2020- 2021 
Tryb sprzedaży Liczba transakcji Łączna powierzchnia (ha) Cena netto (zł) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Tryb 
bezprzetargowy 

0 1 0 0,0089 0 7 400 

Tryb 
przetargowy 

5 4 0,5 0,31 226 196 308 922 

Razem: 5 5 0,5 0,3189 226 196 316 322 

 

Rodzaj lokalu Liczba transakcji Cena netto (zł) 

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 

Lokale 
mieszkalne 

1 2 10 057,00 25 157,50  

Razem: 1 2 10 057,00  25 157,50 

1,4823 2,3078

10,6009

205,8142

17,1837

2

118,2511

Stan zagospodarowania gruntów

komunalnych (w ha)

 użytkowaniu wieczystym w dzierżawie  w użyczeniu

pod drogami w trwałym zarządzie w zasobie mieszkaniowym

w zasobie gruntów
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Obecnie w zasobach gminy pozostaje 37 budynków, w których znajduje się 88 lokali 
mieszkalnych zamieszkanych przez lokatorów. Spośród tego zasobu w 11 budynkach wszystkie 
lokale mieszkalne stanowią własność komunalną. 

W 2021 roku nie były wydawane decyzje administracyjne o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 
Udostępnienie nieruchomości Gminy Pełczyce 

Rodzaj 

udostępnienia 

Łączna powierzchnia (ha) Wpływy do budżetu (zł) 

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 

Dzierżawa  0,3078  2,3078  30 650,65 34 583,97 

Najem 0,04146 0,04146 1 876,54 1 876,54 

Użytkowanie 
wieczyste 

1,4823 1,4823 7 210,20 7 210,20 

Użyczenie 10,6009 10,6009          -                                  - 

Razem 12,43246 14,43246 39 736,85 43 670,71 

Użyczenie nieruchomości jako nieodpłatna forma przekazania jest realizowana głównie                         
na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, organizacji pożytku publicznego w celu realizacji  zadań 
statutowych. 

Nabywanie nieruchomości 
W 2021 r. Gmina Pełczyce podpisała: 

- umowę użyczenia ze Starostą Choszczeńskim na dysponowanie działką niezabudowaną gruntu nr 
68/ 1 o powierzchnia 0,0686 ha, która jest przeznaczona na realizację inwestycji dot. budowy 
świetlicy w miejscowości Krzynki (ważną do momentu nabycia nieruchomości na mienie gminy); 

- umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Choszczno obejmującą teren cmentarza położonego                        
w miejscowości Płotno (działka ewid. Nr 24/3 o powierzchni 0,2656 ha). 

Na rozpatrzenie oczekiwały wnioski złożone przez Gminę w 2020 roku do Wojewody 
Zachodniopomorskiego o skomunalizowanie działki gruntowej położonej w miejscowości Krzynki 
(działka nr 68/1- pozytywnie rozpatrzony 22.01.2022 r.). 

W 2021 roku został złożony wniosek w rybie art. 44 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw- o nieodpłatne przejęcie 
nieruchomości towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu- infrastruktura drogowa                                     
i komunikacyjna. Działki oznaczone wg. ewidencji gruntów nr 23, 24, 51 w Lubiance, działka 72      
w Lubianie oraz działka nr 381/58 w obrębie geodezyjnym Chrapowo- Wierzchno. 

Prognoza rynku nieruchomości na kolejne lata 

Od kilku lat niezmiennie rynek nieruchomości charakteryzuje się niskim popytem. Działania 
są ukierunkowane na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.  
Aktualnie w ofercie pozostają dwie działki położone przy ul. Ogrodowej oraz  ul. Krzywej                                     
w Pełczycach. 

Dwie nieruchomości położone przy ul. B. Chrobrego o powierzchni 0,3998 ha i 0,3475 ha-                                     
z przeznaczeniem na działalność handlowo- usługową. 

Nieruchomość o powierzchni 0,4200 ha przy ul. Starogrodzkiej w Pełczycach (przy drodze 
wojewódzkiej nr 151 w kierunku Choszczna) z przeznaczeniem pod usługi związane np. z obsługą 
ruchu drogowego. 

Stałą ofertę stanowi teren Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa 
Pełczyce. 



Raport o stanie Gminy Pełczyce za 2021 r. 

Strona | 23 

VII. REALIZACJA PROGRAMÓW, POLITYK I STRATEGII 

1. 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: inwentaryzację programowo- 
przestrzenną oraz cele stategiczne rozwoju programu i wdrożenie. 
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. 
 

2. Plany odnowy miejscowości 

W 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XVIII.191.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 8 
czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości Niesporowice oraz Sarnik 
na lata 2021- 2025. 

  Zgodnie z art. 18 ust. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do 
właściwości Rady Miejskiej należą sprawy zastrzeżone do jej kompetencji. Zgodnie z wymaganiami 
konkursowymi na nabór wniosków o dofinansowanie zadań z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich zachodzi konieczność opracowania Planu Rozwoju Miejscowości, który jest uchwalany 
przez samorząd mieszkańców oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej. Plany te stanowią 
sformalizowanie kierunków dążeń mieszkańców do poprawy jakości i warunków życia oraz pracy 
we własnych miejscowościach. Stanowią także wyraz planowania działań małych społeczności, gdzie 
priorytetem jest integralność wsi/miejscowości, jako jednostki osadniczej i harmonizacji 
podstawowych funkcji: mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej oraz wypoczynkowej i rekreacyjnej. 
Plany Rozwoju Miejscowości stanowić będą podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe 
z dostępnych źródeł pomocowych, stąd potrzeba uchwalenia Planów Rozwoju Miejscowości dla 
miejscowości Sarnik i Niesporowice. Podjęta uchwala stanowić będzie jeden z niezbędnych 
załączników do wniosków, jak również pozwoli lokalnej społeczności uzyskać aprobatę i motywację 
do dalszego współdziałania w celu rozwoju funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
swoich miejscowości. 

 

3. 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 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. 

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 
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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 to miejscowości: Pełczyce – Strefa IV, 
Będargowo, Boguszyny, Lubiana i 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 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. 
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 
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4) Utworzenie placów zabaw na obszarze rewitalizacji w Będargowie i 
Będargowcu, Boguszynach, Przekolnie. 
5) Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno 

W/w projekty otrzymały dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa. Projekt 1 i 4 został 
zrealizowany w 2019 r., natomiast projekt 2 -  w 2021 r. 

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. 
  

4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Na dzień 31.12.2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach 

zarządzał  92  lokalami w skład których wchodzi 18 mieszkań socjalnych (w tym jedno mieszkanie 
niebędące własnością Gminy oraz mieszkania komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych). Zakład administrował również 4 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których 
znajduje się łącznie 7 lokali komunalnych. 

Spośród w/w lokali aktualne umowy najmu posiada 87 najemców.  
W 2021 roku rozwiązano 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego z powodu powstałych 

zaległości, a nawiązano 3 nowe stosunki najmu na lokal mieszkalny. Z kolei w przypadku lokali 
socjalnych wygasło 12 umów najmu (głównie z powodu upływu terminu obowiązywania, na jaki 
były zawarte) a podpisanych zostało 13 nowych umów najmu.  

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. 

 
5. Polityka czynszowa w Gminie Pełczyce 

Szczegółowe zasady polityki czynszowej prowadzonej na terenie Gminy Pełczyce reguluje 
Uchwale Nr XXIV/174/2001 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 08 listopada 2001r. (załącznik                    
nr 1). Uchwała ta określa czynniki mające wpływ na wysokość czynszu i ich wskaźniki. Podwyżki 
czynszu w kolejnych latach wprowadzane były na podstawie Zarządzeń Burmistrza Pełczyc                                        
i podawane były do wiadomości lokatorów na piśmie  przed ich wprowadzeniem. 

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 72/2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 19 października 2020 r.                     
od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. obowiązywały następujące stawki bazowe czynszu: 

dla lokali mieszkalnych 3,17 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, 
• dla lokali socjalnych – 1,11 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 tj. za energię elektryczną, gaz, wodę czy odprowadzone ścieki lokator opłaca 
według odrębnych rozliczeń. 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 2021r. do Zakładu wpłynęły dodatki mieszkaniowe na kwotę 14.689,67 zł. 

Najemcy lokali komunalnych mają również możliwość, za zgodą Burmistrza Pełczyc,  
przeprowadzić zamianę mieszkań  wchodzących w skład zasobów lokalowych Gminy. 
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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   
15 maja 2018r lokatorzy posiadający zaległość z tytułu opłat za czynsz, mają możliwość  zamiany 
formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe czyli tzw. 
odpracowywanie zadłużenia. Od wejścia w życie w/w Zarządzenia do dnia 31.12.2021r.  
z takiej formy pomocy skorzystało w naszej gminie 15 rodzin a kwota odpracowanych czynszów w 
tym okresie wyniosła ponad 47.300,00 zł., z tego 13.432,65 zł w 2021 roku. 

 
6. Program opieki nad zabytkami 

Gmina przygotowuje się do opracowania i uchwalenia nowego Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami. 

Zadania zrealizowane i podjęte w zakresie opieki nad zabytkami w 2021 roku 
 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 2021 roku 
1) Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy w Będargowie 

- dotacja na remont dachu wieży kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, kwota 
dotacji: 50.000,00 zł. 

2)Beneficjent:  Parafia Rzymskokatolicka pw.  Matki Boskiej Różańcowej w Boguszynach 
- dotacja na remont posadzki, stołu ołtarzowego i mównicy w prezbiterium w kościele 
parafialnym, kwota dotacji: 38 600,00 zł. 

 
7. Program ochrony środowiska 

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pełczyce na lata 2022-2025 z perspektywą do 
2030 r.” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XXI.231.2021 z dnia  21 grudnia 
2021 r. i jest podstawowym instrumentem realizacji polityki ochrony środowiska, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Działania z zakresu ochrony środowiska w gminie podejmowane są                     
na podstawie programu ochrony środowiska, do opracowania którego zobowiązuje  organ 
wykonawczy gminy art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.               
z 2020 r., poz. 1219 ze zm.). 
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Program zawiera analizę stanu poszczególnych elementów środowiska dla każdego                              
z następujących obszarów interwencji takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie 
hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 
geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby 
przyrodnicze, zagrożenia poważnym awariom.  

Dla każdego obszaru interwencji określono cele i zadania, które będą w każdym okresie 
sprawozdawczym (co 2 lata) podlegały ocenie stopnia realizacji przy pomocy przyporządkowanych 
wskaźników.  

W Programie uwzględniono zadania związane z ochroną środowiska. Zostały też one podzielone 
na zadania własne oraz zadania monitorowane. 
Do każdego z obszarów interwencji, dla których zaplanowano zadania, przypisano wskaźniki, które 
ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji POŚ oraz będą stanowiły podstawę przygotowywania 
raportu z realizacji Programu.  

Program zawiera ustalenia zawarte w dokumentach strategicznych oraz jest zgodny z 
opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska dnia 2 września 2015 r. „Wytycznymi do 
opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.  
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Burmistrz Pełczyc co 2 lata w trakcie wdrażania Programu ochrony 
środowiska będzie zobowiązany do sporządzenia Raportu z realizacji niniejszego dokumentu, w 
którym zostaną przeanalizowane podejmowane działania i określony zostanie stan realizacji 
założonych celów. 

Monitoring prowadzony będzie również przy pomocy wskaźników monitorowania realizacji 
programu. 

Sporządzone raporty z wykonania Programu ochrony środowiska podlegają przedłożeniu 
radzie gminy, a następnie na podstawie art. 18 ust. 3 ww. ustawy są przekazywane organowi 
wykonawczemu powiatu, czyli w tym przypadku Zarządowi Powiatu Choszczeńskiego.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

W 2021 Gmina Pełczyce uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce’’ w wysokości 6 552,00 zł, 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 19,82 Mg. 
Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł 12 864,96 zł.  
 

9. 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.).  
W 2021 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 V”. 
 Likwidacja barszczu Sosnowskiego prowadzona była w okresie: 01.06.2021-25.09.2021 r. 
Prace polegały na mechanicznym oraz chemicznym usuwaniu barszczu Sosnowskiego. 
na obszarze 268,00 arów. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 16 208,64 zł. 
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10. Gminna Strategia Rozwiązywania 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.  

W 2021 r. w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych prowadzono poradnictwo 
specjalistyczne, działania profilaktyczne oraz pomocowe ukierunkowane na rozwiązania problemów 
uzależnienia od alkoholu i narkotyków, działania ukierunkowane 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, oraz organizowano 
prace społecznie- użyteczne. 

W okresie od 1 marca do 30 listopada 2021 r. w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnienie 
podjęły 34 osoby, z tego zakończyły w miesiącu listopadzie 22 osoby.  W trakcie roku w pracach 
społecznie użytecznych uczestniczyło łącznie 49 osób, z czego 7 osób utraciło możliwość 
kontynuowania z uwagi na niezgłaszanie się w miejscu pracy, natomiast 20 osób zrezygnowało z 
przyczyn m. in. zdrowotnych, podjęcia innego zatrudnienia, innych problemów uniemożliwiających 
kontynuowanie pracy. 

 
11. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pełczyce 

„Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2021 – 2023” został 
opracowany na podstawie art. 176 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XVI.169.2021 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 16 lutego 2021 r. 

W 2021 r. prowadzono działania mające na celu wsparcie rodzin z Gminy Pełczyce poprzez 
następujące działania: 

- wsparciem asystenta rodziny otoczono 12 rodzin (w tym 31 dzieci), 
- w ramach działalności Klubu Integracji Rodzin otoczono pomocą psychologiczną 31 osób z 

rodzin dysfunkcyjnych lub wykluczonych społecznie;  
- 14 osób  skorzystało z pomocy prawnej;  
- w 11 rodzinach była prowadzona praca socjalna, w ramach której podpisano 3 kontrakty 

socjalne; 
- realizowano projekt „Bo rodzina jest najważniejsza- zintegrowany system wsparcia rodzin w 

Gminie Pełczyce”(w ramach którego rodziny otrzymały m. in. pomoc pracownika socjalnego, 
asystenta rodziny, terapeuty uzależnień oraz w ramach Akademii rodzin możliwość udziału w 
warsztatach umożliwiających nabycie umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym 
małżeńskimi i rodzicielskimi w sposób konstruktywny oraz nabycie umiejętności wychowawczych); 

- wydano 95 Kart Dużej Rodziny (w formie tradycyjnej i elektronicznej) dla 28 rodzin oraz 41 
Zachodniopomorskich Kart Rodziny. 

 
12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021– 2025. 

Uchwała Nr XV.160.2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025 została przyjęta przez Radę 
Miejską dnia 22 grudnia 2020 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. 

W 2021 r. realizacja programu polegała na prowadzeniu działań Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym powoływania grup roboczych. Zarejestrowano 9 
Niebieskich Kart, które dotyczyły 6 rodzin. Realizowane było 7 Kart (4 rodziny)- 2 zostały odrzucone 
w związku z art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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Szczegółowe działania zespołu zawarte są w sprawozdaniu z działalności Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wspierania rodziny pod linkiem 
https://bip.pelczyce.pl/strony/4736.dhtml. 

 
13. Program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych                                                  
i przeciwdziałania narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                        
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. tworzy lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz 
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i substancji 
psychoaktywnych oraz innych zagrożeń i uzależnień (Uchwała Nr XV.164.2020 Rady Miejskiej                     
w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2020 r. ). 
 W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi                                 
i narkomanii zrealizowano następujące zadania: 
1) uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych oraz 
edukacyjnych z tematyki- związanej ze stresem, depresją, lękami oraz agresją dziecka wobec rodzica 
i rówieśników. Na działania wydano 12 659,00 zł. 
2) Organizowano zajęcia sportowe dla młodzieży propagujące zdrowy styl życia- koszt 70 000,00 zł, 
3) dofinansowano program terapii alkoholowej prowadzonej przez Klub Abstynenta (spotkanie 
trzeźwościowe w Licheniu, warsztaty profilaktyczne) dla osób z problemem alkoholowym                                     
i członków ich rodzin- 6 005,82 zł, 
4)  szkolenie w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości dla właścicieli 
sklepów i sprzedawców- 1 200,00 zł, 
5) szkolenie członków Gminnej Komisji- 1 889,00 zł. 
Łącznie na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punkt 
Informacyjno- konsultacyjny wydatkowane było 22 754,26 zł.  

W 2021 r. Komisja obradowała na 8 posiedzeniach. Na podstawie 56 wniosków, które 
wpłynęły do Komisji z Policji, MGOPS lub bezpośrednio od członków rodziny przeprowadzono 20 
rozmów interwencyjno- motywacyjnych. 5 osób dobrowolnie poddało się leczeniu odwykowemu, 
natomiast 8 osób uczęszczało na terapię w ośrodku terapii uzależnień „Zmiana” w Choszcznie. 

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym odbyły się 96 dyżury w ilości 192 godzin, 
prowadzone przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień.  
Z porad w punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym skorzystało 120 osób. 
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane w 2021 r. 
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Źródłem finansowania zadań  zawartych w programie są środki finansowe z budżetu gminy 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wynosiły  
w 2021 roku 138 728,61 złotych. 

W 2021 r. została wprowadzona dodatkowa opłata w wysokości 25 zł od litra 
stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Obowiązek 
zapłaty powstaje w momencie zaopatrzenia przedsiębiorcy w napoje alkoholowe w opakowaniach 
jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Z tego tytułu do budżetu gminy 
wpłynęło od Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy 16 050,84 zł. 
                 Dochody łączne w 2021 r wynosiły                             -  154 779,45 zł, 
                 Plan na realizację zadań                                                -  120 000,00 zł, 
                 Wydatki na realizację Programu  w 2021 r.               – 115 260,30 zł. 
 W realizacji Gminnego Programu, Komisja współpracowała ze szkołami podstawowymi                   
z terenu gminy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji, Zespołem 
Interdyscyplinarnym, Poradnią Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie i Wojewódzkim Ośrodkiem 
Terapii Uzależnień w Stanominie. 
 

14. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr XV.159.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach w dniu 22 grudnia 2020 r. w sprawie 
programu współpracy na 2021 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Formy współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi 
Zgodnie z Programem Współpracy na 2021 r. współpraca Gminy Pełczyce 

 z organizacjami pozarządowymi miała charakter: finansowy i pozafinansowy. 
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. 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz Programu Współpracy na 2021 r. przeprowadzono 2 otwarte Konkursy 
Ofert, w których powołana przez Burmistrza Pełczyc Komisja Konkursowa, wyłoniła 
podmioty realizujące zadania publiczne.  

W wyniku otwartych Konkursów Ofert ogłoszonych 19.01.2021 r. podpisano                         
7 umów na realizację zadań publicznych, w tym 6 umów na realizację zadań w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 1 na realizację zadań w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  

Kwoty dotacji i ich wykorzystanie przedstawiają tabele:  

Lp. 

Nazwa zadania 
w zakresie: wspieranie  

i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

Nazwa organizacji 
pozarządowej 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

1 

Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie  
i współzawodnictwo sportowe  
na terenie Gminy Pełczyce 

Ludowy Klub 
Sportowy 
„Skrzydlaci” 
Będargowo 

9 500,00 zł 9 500,00 zł 

2 

Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie  
i współzawodnictwo sportowe  
na terenie Gminy Pełczyce 

Klub Sportowy 
„KŁOS” Pełczyce 

30 000,00 zł 
 

30 000,00 zł 

3 

Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie  
i współzawodnictwo sportowe  
na terenie Gminy Pełczyce 

Klub Sportowy 
„Ina” Nadarzyn 

18 500,00 zł 18 500,00 zł 
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4 

Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie  
i współzawodnictwo sportowe  
w na terenie Gminy Pełczyce 

Klub Sportowy 
„Strzała Płotno” 

9 500,00 zł 9 500,00 zł 

5 

Sportowy sukces w grze w 
piłkę nożną poprzez szkolenie  
i współzawodnictwo sportowe  
w na terenie Gminy Pełczyce 

Klub Sportowy 
„Pomorzanka” 
Jarosławsko 

9 500,00 zł 9 500,00 zł 

6 

Wspieranie i promowanie idei 
klubów żeglarskich 
działających  
na terenie Gminy Pełczyce 

Klub Żeglarski 
„Sztaksel” Pełczyce 

6 000,00 6 000,00 zł 

OGÓŁEM  83 000,00 zł 83 000,00 zł 

Lp. 

Nazwa zadania  
w zakresie: przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

Nazwa 
organizacji 

pozarządowej 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

1 
Gra w piłkę nożną sposobem na 
zdrowy i trzeźwy styl życia na 
terenie Gminy Pełczyce 

Klub Sportowy 
„Kłos” Pełczyce  

70 000,00 zł 70 000,00 zł 

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

153 000,00 zł (wykorzystano w 100% przez organizacje). 
 

Miernikami efektywno ści Programu są:  

Lp. 

Liczba podmiotów Programu 
współuczestniczących 

w realizacji zadań 
publicznych w 2021 r. 

Wysokość środków 
finansowych 

zaangażowanych na 
realizację Programu 

Liczba umów 
zawartych na 

realizację 
zadania 

publicznego 

Liczba umów, które 
nie zostały 

zrealizowane 
(rozwiązane, zerwane 

lub unieważnione) 
1 6 153 000,00  zł 7 0 

 
Współpraca pozafinansowa 

Zgodnie z Programem Współpracy na 2021 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, przekazanie organizacjom 
pozarządowym pucharów, dyplomów, gadżetów reklamowych na organizowane imprezy, 
konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznaczenie pracownika Urzędu 
Miejskiego w Pełczycach odpowiadającego za kontakty oraz udzielanie informacji organizacjom 
pozarządowym z terenu Gminy Pełczyce. 
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VIII. CZ ĘŚĆ ANALITYCZNA 

1. Realizacja zadań dotyczących infrastruktury technicznej w gminie w 2021 roku 

1) Zadania zakończone/ zrealizowane w 2021 r. 

„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.  

 
 

„Remont  i termomodernizacja  budynków  w m. Pełczyce”  

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 9.3 
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 zostało 14 budynków w Pełczyce.   
Całkowite wydatki projektu   wyniosły  3 046 199,77 zł, dofinansowanie z EFRR 1 998 935,02 
zł, budżet państwa 266 524,68 zł, w 2019 r.  
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„Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce” 
Koszt całkowity: 159 084,69 zł, dofinansowanie z EFMR oraz budżetu państwa: 85 000,00 zł. 
Celem zadania była budowa miejsca cumowania łodzi i umocnienie brzegu Jez. Duży Pełcz 
przy plaży miejskiej w Pełczycach wraz ze stabilizacją lustra wody w jeziorze. 

  

 

„Bezpieczne przejścia dla pieszych” 
Celem zadania było podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego- 

pieszych, w szczególności dzieci oraz seniorów. W ramach zadania wykonano 5 przejść                       
dla pieszych na drodze nr 151 w centrum Pełczyc w technologii malowania grubowarstwowego 
dwukolorowego (pasy białe i czerwone) oraz postawiono znaki pionowe informujące                                  
o przejściu dla pieszych z dodatkowymi elementami odblaskowymi. Koszt zadania-                                 
46 942,23 zł. 
 
„Budowa chodnika wzdłuż DW 151 w Pełczycach” 

W ramach zadania wybudowano odcinek chodnika przy ul. B. Chrobrego w Pełczycach 
celem podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Koszt zadania-                   62 
659,00 zł. 
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„Ogrodzenie stadionu miejskiego od strony ul. Chrobrego w Pełczycach” 
Inwestycja obejmowała budowę ogrodzenia stadionu miejskiego od strony                                

ul. B. Chrobrego w celu podniesienia ochrony obiektu sportowego oraz estetyki przestrzeni 
publicznej. Wydatki związane z zadaniem wyniosły 19 421,70 zł. 
 
„Poprawa bazy sportowej przy boisku sportowym w Będargowie” 

Celem zadania było stworzenie lepszych warunków do rozwijania aktywności fizycznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach zadania zakupiono budynek 
gospodarczy na sprzęt sportowy, zmodernizowano piłkochwyty, zamontowano barierki ochronne 
odgradzające widzów od boiska, wykonano ogrodzenie boiska, zamontowanie                         10 
siedzisk, wykonano boczne wiatrochrony na istniejących stanowiskach ławek rezerwowych oraz 
wykonano przyłącze elektryczne do oświetlenia boiska oraz korzystania z systemu 
nagłośniającego podczas imprez sportowych.  Ponadto zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. 
Zadanie został dofinansowane w wysokości 20 000 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, koszt zadania wyniósł:  40 000,00 zł. 
 
„Rekreacja i wypoczynek pod wiata we wsi Nadarzyn” 

Otrzymaną  dotację celową w wysokości;’ 10 000,00 zł otrzymaną w ramach Konkursu 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021, Gmina przeznaczyła 
na:  wykonanie i posadowienie wiaty drewnianej przy boisku piłkarskim wraz z wykonaniem 
utwardzenia terenu pod wiatą kostką brukową betonową gr. 8 cm w miejscowości Nadarzyn na 
działce ewid. nr 49/17. Ponadto została wykonana tablica informująca o współfinansowaniu 
zadania z „Grantów sołeckich” 2021”. Koszt całkowity zadania: 13 130,00 zł. 

 
„Wykonanie dojścia do świetlicy w Będargowie” 
W ramach zadania utwardzono teren przed świetlicą wiejską w celu stworzenia bezpiecznego 
dojścia do obiektu. Koszt zadania: 12 500,00 zł. 
 
„Modernizacja (remont) schodów przy boisku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika              
w Pełczycach” 
W ramach zadania przeprowadzono modernizację schodów prowadzących z boiska szkolnego na 
dziedziniec szkolny w celu podniesienia bezpieczeństwa osób poruszających się po obiekcie. 
Koszt zadania: 49 200,00 zł. 

 
2) Zadania w trakcie realizacji w 2021 roku: 

 
„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 2021 r.: 6 083 603,55 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 2021 

r.: 4 190 824,37 zł. Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Pełczycach, w wyniku której powstanie nowoczesny system oczyszczania ścieków oraz przeróbki 



Raport o stanie Gminy Pełczyce za 2021 r. 

Strona | 35 

osadów 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.  

 
„Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno”, 

Dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 9.3. Całkowita wartość projektu 
wynosi: 5 868 290,73 zł, dofinansowanie: 3.936.082,27 zł. Wydatki na zadanie w 2021 r.- 
3 186 900,53 zł.  

 Projekt polega na zagospodarowaniu terenów przybrzeżnych wokół jeziora Panieńskiego                         
i jeziora Stawno w Pełczycach. Inwestycja zakłada wybudowanie ścieżek dookoła jezior, 
wybudowanie stanowisk wędkarskich, pomostów wraz z oświetleniem 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 projektu przewidziano budowę odcinków sieci wodociągowych w m. Jarosławsko, 
Krzynki, Będargowo, Bolewice –Płotno, Płotno - Sułkowo, przebudowę przepompowni oraz 
przebudowę oczyszczalni ścieków  w zakresie AKPiA i robót elektrycznych. Celem inwestycji jest 
ochrona zasobów środowiska przyrodniczego oraz zasobów wodnych. Projekt jest realizowany  
wramach PROW 2014-2020, koszt całkowity: 3 429 251,54 zł, wnioskowane dofinansowanie: 1 751 
557 zł. Wydatki na zadanie w 2021 r.: 1 119 061,73 zł. 
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„Zagospodarowanie turystyczne jezior w 
Pełczycach– budowa mostu wraz                           z 
infrastrukturą przy ul. Jeziornej”   
Zadanie jest realizowane  w ramach  Program 
Współpracy Interreg V A wspólnie z Gminą 
Police i Gminą Pasewalk.  
Koszt całkowity: 795 292 Euro, z czego 
dofinansowanie: 675 998,20 Euro. Zadanie 
obejmuje budowę mostu w ul. Jeziornej                          
w Pełczycach wraz ze ścieżkami oraz 
oświetleniem, a także wspólne wypracowanie z 
Partnerami projektu  oferty pobytowej. Celem 
projektu jest zwiększenie transgranicznych 
możliwości przeżywania wspólnego dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego dzięki  budowie 
infrastruktury nad akwenami wodnymi. 

„Budowa targowiska w m. Lubiana” 
Gmina zawarła umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację 

zadania w ramach w ramach PROW 2014-2020. W dniu 31.12.2021 r. została zawarta umowa                 
z Wykonawcą na budowę obiektu. Koszt całkowity: 849 545,16 zł, dofinansowanie: 434 670 zł.  

 
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.  
 

„Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRG” 
Gmina pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 662 500 000 zł dla  
gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W ramach inwestycji planuje się 
rozbudowę budynku strażnicy OSP poprzez budowę garażu wraz z zapleczem sanitarno– socjalnym. 
Funkcjonalne zaplecze poprawi gotowości operacyjną OSP Płotno i zapewni bezpieczeństwo 
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przeciwpożarowe, techniczne, ekologiczne oraz medyczne. Podniesie poziom działań o charakterze 
ratowniczym podejmowanych  w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. 
 
„Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce” 
Gmina zawarła umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania 
w ramach w ramach PROW 2014-2020. Koszt całkowity:  2 481 213,68 zł, dofinansowanie: 1 496 
965 zł. W ramach zadnia planuje się budowę w trzech miejscowościach świetlic wiejskich pod 
potrzeby mieszkańców sołectwa  w celu integracji i współpracy mieszkańców na rzecz społeczności 
lokalnej. 
 
„Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką 
wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat” 
Gmina Pełczyce otrzymała promesę wstępną dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków                     
i sieci wodociągowej oraz zakup i wdrożenie inteligentnego, automatycznego systemu obsługi sieci 
wodociągowych. Planowany koszt inwestycji: 5.551.914,26 zł. Kwota wnioskowanych środków: 
5.274.318,55 zł. 
 
„Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację 
ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach” 
Gmina Pełczyce otrzymała promesę wstępną dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Zakres inwestycji obejmuje budowę 2 odcinków dróg o  oraz przebudowę 4 odcinków dróg. 
Planowany koszt inwestycji: 4.845.423,00 zł. Kwota wnioskowanych środków: 4.603.151,85 zł. 
 
„Przebudowa dróg osiedlowych w gminie Pełczyce (Wierzchno i Lubianka)” 
Gmina przygotowała dokumentacje techniczną dot. zadania oraz wystąpiła z wnioskiem do KOWR 
o dofinansowanie zadanie. 
 
„Budowa dwóch budynków wielorodzinnych (każdy budynek składający się z dwóch segmentów) 
w miejscowości Pełczyce” 
Gmina zawarła umowę Z BGK na dofinansowanie zadania, koszt całkowity: 15 747 552,02 zł, 
dofinansowanie: 12 598 041,62 zł. 
W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych                              
z 60 lokalami mieszkalnymi. 
 

2. Edukacja 

1)  Bieżące wydatki oświatowe w przeliczeniu na ucznia (w tym subwencja oświatowa 

na ucznia i dopłata ze środków własnych na ucznia) 

Subwencja oświatowa w 2021 r. – 6 982 460 zł, w tym: 
- subwencja na uczniów w szkole podstawowej– 6 169 463 zł, 
- subwencja na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach– 434 937 zł, 
- subwencja na uczniów w przedszkolach (w tym w szkołach)-  378 061 zł.  
Dotacja przedszkolna w 2021 r. – 187 802,57 zł.  
 
Średnioroczne wydatki oświatowe w 2021 r. na ucznia w szkole podstawowej – 17 353,71 zł, 
Średnioroczna  subwencja oświatowa w 2021 r. na ucznia w szkołach w gminie – 10 147,14 zł, 
Roczna kwota pokrywana z budżetu jst  (2021 r. ) na ucznia w sp – 7 206,57 zł. 



Raport o stanie Gminy Pełczyce za 2021 r. 

Strona | 38 

                  

Wykres Nr 7 

Średnioroczne wydatki w 2021 r. na ucznia w przedszkolach – 8 174,10 zł, 
Średnio subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna w 2021 r. na ucznia w przedszkolu i 
oddziałach „0” w szkołach w gminie – 2 451,09 zł, 
Roczna kwota pokrywana z budżetu jst  w 2021 r. na ucznia w przedszkolach – 5 723,01 zł. 

 

Wykres Nr 8 

2) Organizacja przedszkola i szkół 
Wyszczególnienie L. oddziałów L. uczniów Średnia               

l. uczniów 
w oddziale 

Etaty 
nauczycieli 

Etaty 
administracji  i 

obsługi 
Szkoła Podstawowa im. JPII w Będargowie 
Oddz. Przedszkolne 1 26 (z tego 8 

do lat 5) 
26  

16,9 
 

7,05 
Szkoła Podstawowa 8 115 14,4 
Szkoła Podstawowa im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie 
Oddz. przedszkolne 1 17 (z tego 

10 do 5 lat) 
17  

15,82 
 
5 

Szkoła Podstawowa  8 88 11 
Szkoła Podstawowa w Lubianie 
      

58%

42%

Srednioroczne wydatki na 1 ucznia szkoły 
podstawowej w gminie Pełczyce w 2021 r.

Subwencja Oświatowa na 1 ucznia Kwota pokrywana z budzetu jst na ucznia

30%

70%

Średnioroczne wydatki na 1 dziecko w 
przedszkolu w 2021 r.

Subwencja Oświatowa oraz dotacja przedszkolna na 1 dziecko w przedszkolu i kl. "0"

Kwota pokrywana z budzetu jst na przedszkolaka



Raport o stanie Gminy Pełczyce za 2021 r. 

Strona | 39 

Oddz. przedszkolne 
 

2 35 (z tego 
17 do 5 lat) 

17,5  
20,43 

 
12,40 

Szkoła Podstawowa  10 162 16,2 

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pełczycach 
Szkoła Podstawowa  14 243 17,4 30,08 15,15 
Miejsko- Gminne 
Przedszkole w 
Pełczycach 

 
5 

 
125 

 
25 

 
7,67 

 
9,96 

 
Obsługą gminnych placówek oświatowych oraz Miejsko- Gminnego Żłobka zajmuje się 

zgodnie ze statutem Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. Zakres prowadzonych działań 
obejmuje obszary finansowe oraz administracyjno– prawne. 

W 2021 r. w CUW w Pełczycach było zatrudnionych 5 osób na 5 etatów. 
Razem w szkołach, przedszkolu, żłobku i Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach w administracji 
i obsłudze w 2021 roku było zatrudnionych 76 osób, na 59,23 etatach, natomiast na stanowiskach 
nauczycielskich zatrudnionych było 121 nauczycieli na 90,90 etatach, z czego stażyści stanowili, 
7%, kontraktowi 15,20 %, mianowani 15,28 %, dyplomowani 61,56 % i nauczyciele bez stopnia 
awansu 0,96 %. 

3) Baza lokalowa i wyposażenie szkół w komputery 
Szkoła Sale 

lekcyjne 
sale 
gimnastycz. 

sale komputerowe 
/komputery, laptopy/ z 
dostępem do internetu 

Tablice/ monitory 
interaktywne 

SP Chrapowo 9 sal -  33 2 tablice 

SP Będargowo 8 sal                1 51 komputerów z dostępem do 
Internetu 45 szt. 

1 tablica,  
2 monitory 

SP Lubiana 14 sal 1  63  8 tablic, 
1 monitor 

SP Pełczyce 20 sal 1 84 10 tablic i 2 
monitory 

M-G Przedszkole 5 1 8 1 monitor 

M-G Żłobek 1 - 2 - 
 

4) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych  
- na terenie Gminy Pełczyce nie ma przedszkoli niepublicznych 

Zwroty dotacji dla innych gmin na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października                     
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) za wychowanków 
zamieszkujących w Gminie Pełczyce a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – wydatki                 
w 2021 r. – 150 748,08 zł, z tego dla poszczególnych gmin: 
1) dla Gminy Barlinek – 56 703,23 zł (z tego: Przedszkole Niepubliczne FILOKUBINO – 7 607,71 zł– 2 
dzieci, Niepubliczne Przedszkole WIŚNIOWY SAD– 22 131,52 zł– 3 dzieci, Publiczne Przedszkole Nr 
1 z w Barlinku – 26 964,00 – liczba dzieci 3) 
2) dla Gminy Choszczno – 85 515,97 zł (z tego: Niepubliczne Przedszkole OXFORD HOUSE–                    3 
983,86 – 1 dziecko, Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK – 81 532,11 zł– średnio 7 dzieci) 
3) dla Gminy Strzelce Kraj.– 8 528,88 zł (Przedszkole Samorządowe – 1 dziecko)  
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5)  Realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów (programy, projekty) 

 Dotacja (celowa) podręcznikowa w 2021 

Szkoła SP 
Będargowo 

SP Lubiana SP Pełczyce SP 
Chrapowo 

Razem                   
w 2021 

ilość uczniów 
dla których 
zakupiono 
ćwiczenia  

 
127 

 
165 

 
229 

 
81 

 
602 

ilość uczniów 
dla których 
zakupiono 
podręczniki 

 
61 

 
81 

 
81 

 
40 

 
263 

Kwota dotacji 
2021 

16 498,13 22 014,10 29 135,76 11 674,49 79 322,48 

 

 Dotacja celowa w 2021 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego   

Kwota – 187.802,57 zł 

Uśredniona liczba wychowanków w roku 2021 którzy ukończyli 5 lat lub mniej i na które Gmina 
Pełczyce otrzymała dotację przedszkolną – 127,67 uczniów. 

 Laboratoria przyszłości – wydatki poniesione w 2021 r. – 134 937 zł. 

SP Chrapowo– 18 000,00 zł            
SP Będargowo– 36 000,00 zł 
SP Lubiana – 38 937,00 zł 
SP Pełczyce – 42 000,zł 
Do końca 2021 r. każda ze szkół zgodnie z założeniami programu wykorzystała 40 % otrzymanych 
środków. 

 Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty 
PPGR” 

Gmina Pełczyce wzięła udział w projekcie i aplikowała o środki na zakup sprzętu komputerowego 
dla dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.  
O wsparcie złożono 423 wnioski, z czego po weryfikacji zostało zakwalifikowane                                   
396 wniosków spełniających kryteria projektu. Umowa na dofinansowanie została podpisana                        
8 kwietnia 2022 r. 

6) Wsparcie materialne dla uczniów 
              Wielkość  

               wsparcia 

Rodzaj 

wsparcia 

Liczba  

złożonych 

wniosków 

Liczba 

przyznanych 

stypendiów  

Kwota 

wypłaconych 

środków (zł) 

Stypendia szkolne 137 127 122 322,82 

Zasiłki szkolne 7 5 3 100,00 

Stypendia 
Burmistrza 

25 23 64 400,00 

Razem 169 155 189 822,82 
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7) Konkursy przeprowadzane w szkołach i osiągnięcia uczniów w 2021 r.  

Szkoła Podstawowa w Lubianie   

Nazwa imprezy, konkursu Szczebel Miejsce, osoby uczestniczące 

Konkurs matematyczny „Kangur” Międzynarodowy 1 Wyróżnienie  
Konkurs „ Cukierek za życzliwość”  Ogólnopolski 1 Wyróżnienie  
Przedmiotowy konkurs z geografii Wojewódzki 1 Finalista 
Konkurs „Wokół symboli 
narodowych” 

Wojewódzki II miejsce x 2  
III miejsce x 3    

 
 
Szkoła Podstawowa w Pełczycach   
Nazwa imprezy, konkursu Szczebel Miejsce, osoby uczestniczące 

Konkursie Matematycznym Leon Ogólnopolski VIII, X 
Olimpiadzie II Rzeczpospolita – 
historia Polski 1918-1945 

ogólnopolski 18 

Olimpiadzie Mitologicznej ogólnopolski 16 
Konkurs Języka Polskiego wojewódzki finalista 
Konkurs plastyczny „Świat Praw 
dziecka Widziany Oczami 
Dzieci i Młodzieży” 

wojewódzki wyróżnienie 

Konkurs historyczno- literacki 
„W tej książce spoczywa historia 
prawdziwa” 

wojewódzki wyróżnienie I stopnia 

Konkurs historyczno-  literacki 
„W tej książce spoczywa historia 
prawdziwa. Szczecin, Grudzień 
70 – Styczeń 71” 

wojewódzki 2 wyróżnienia II stopnia 

 
W pozostałych 2 szkołach gminy uczniowie nie zdobyli osiągnięć na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym. 

 
3. Gospodarka odpadami komunalnymi 

W roku 2021 dochody z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
realizowane były na podstawie uchwały Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia                         
12 maja 2020  r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki oraz Uchwały NR XII.137.2020 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr  XI. 125.2020 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki. 
W 2021 r. obowiązywała stawka opłaty w wysokości: 

• 24,00 zł od mieszkańca miesięcznie  
•  94,00 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe  

W dalszym stopniu obowiązywało zwolnienie w części opłaty z tytułu posiadania kompostownika, 
w którym gromadzone są bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi w wysokości:  
• 1,00 zł na miesiąc od mieszkańca, 
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 • 5,00 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego. 
 

Zestawienie złożonych deklaracji oraz nieruchomości w 2021 r. 
 

Gmina 
Pełczyce 

Ilość osób z 
deklaracji 

Liczba gospodarstw 
domowych                       

(co najmniej 5 osób) 
Nieruchomości Liczba nieruchomości 

miasto 1652 42 zamieszkałe 1903 

wieś 2810 175 niezamieszkałe 160 

RAZEM 4462 217  2063      
 

 

Wykres Nr 9 

Odpady odebrane w tonach, z podziałem na segregowane i niesegregowane 

Według kart przekazania odpadów w 2021 r. na terenie Gminy Pełczyce odebrano następujące 
ilości odpadów: 

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

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  57,70 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  0,18 Mg 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 188,30 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 150,88 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 387,10 Mg 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

1152,70 Mg 

4510

206

4462

217
0
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Ilość zadeklarowanych osób 
oraz gospodarstw w latach 2020-2021

rok 2020

rok 2021
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20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 210,02 Mg 

16 01 03 Zużyte opony 13,76 Mg 

17 01 07 

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

133,39 Mg 

17 03 80 Odpadowa papa 
18,78 Mg 
 

150110* 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

0,48 Mg 

200130 
Leki inne niż wymienione w 20 01 30 

 

0,06Mg 
 
 

200136 

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

1,34 Mg 

 RAZEM 2314,69 Mg 

 

Struktura odebranych odpadów 

W  2021 roku  Gmina Pełczyce za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych poniosła koszty w wysokości 1739125,70 zł. 

Wykres Nr 10 
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Wykres Nr 11 

 
Koszty miesięczne ponoszone na rzecz podmiotu odbierającego odpady komunalne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 178 260,72

1 739 125,70

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

1 800 000,00

2 000 000,00

Koszt odbioru odpadów

Koszt  odbioru odpadów komunalnych 

ROK 2020 ROK 2021

XI.2020 119 516,69 

XII.2020 123 030,25 

I 120 416,11 

II 101 357,14 

III 131 359,83 

2020+KWARTAŁ 595 680,02 

IV 213 098,47 

V 146 038,79 

VI 146 268,61 

KWARTAŁ 505 405,87 

I  
PÓŁROCZE       1 101 085,89 
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Analiza porównawcza z rokiem 2020 
             Jak wynika z art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  środki z 
dochodów budżetu gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być 
wykorzystane na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 
            Zgodnie z art. 6r ust. 2 koszty funkcjonowania  systemu w 2021 r. obejmowały: 
1. odbiór, transport,  odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych-   1 739 125,70 zł 
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych-   39  172,46 zł 
3.obsługę administracyjną systemu- 128 993,63 zł 
4. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- 0,00 zł 
 
Łączny koszt funkcjonowania systemu w 2021 r. - 1 907 291,79 zł 
           Zgodnie z art. 6r ust. 2 koszty funkcjonowania systemu w 2020 r. obejmowały: 
 
1. odbiór, transport,  odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych-   1 178 260,72 zł 
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych-   38 755,14 zł 
3.obsługi administracyjnej tego systemu- 116 689,47 zł 
4. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- 0,00 zł 
 
Łączny koszt funkcjonowania systemu w 2020 r. – 1 333 705,33 zł 

VII 156 410,78 

VIII 152 720,86 

IX 154 471,75 

KWARTAŁ 463 603,39 

X 174 436,42 

XI - 

XII  - 

KWARTAŁ 174 436,42 

II PÓŁROCZE 638 039,81 

1 101 085,89 + 638 039,81= 1 739 125,70 
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Bilansowanie systemu                                                                                          Wykres Nr 12 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami w roku 2021 kształtowały się na następującym poziomie: 

• suma należności -2 022 623,25 zł 

Dochody- 1 682 081,56 zł: 

• wpływy na należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 629 869,76 zł 

• wpływy na koszty upomnienia- 7 664,02 zł 

• wpływy na odsetki- 4 881,45 zł 

• na nadpłaty- 39 666,33 

  

zagospodarowanie
odpadów

komunlanych
utrzymanie PSZOK

obsługa
administracyjna

2020 1 178 260,72 38 755,14 116 689,47

2021 1 739 125,70 39 172,46 128 993,63

0,00
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400 000,00
600 000,00
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1 800 000,00
2 000 000,00
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4. Pomoc społeczna w liczbach 

Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r. wypłacane przez MGOPS w Pełczycach 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin objętych 
pomocą 

Kwota wypłaconych 
świadczeń (w zł) 

Świadczenia wychowawcze 500+ 724 7 382 229,77 

Świadczenia opiekuńcze (zasiłki 
pielęgnacyjne, świadczenia 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy) 

340 2 103 111,95 

Zasiłek rodzinny 169 494 332,73 

Jednorazowa zapomoga  

z tytułu urodzenia dziecka 

35 35 000,00 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

58 475 608,81 

Świadczenie rodzicielskie 24 232 146,00 

Zasiłki celowe 69 38707,36 

Zasiłki okresowe 75 108 576,49 

Zasiłki stałe 44 245 490,34 

Dodatki mieszkaniowe 18 35 138,75 

Dodatki energetyczne 24 2 428,03 

Zasiłki celowe- dożywianie 115 156 556,24 

Opłaty za pobyt w schronisku 3 33 169,04 

Opłaty za pobyt w DPS 12 368 589,02 

 

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

Powód Liczba rodzin ogółem 

Bezrobocie 104 

Ubóstwo 69 

Niepełnosprawność 61 

Długotrwała lub ciężka choroba 59 

Alkoholizm 34 

Bezdomność 8 

Potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym 
potrzeba ochrony wielodzietności) 

7 
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Bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego (w tym osoby niepełnoletnie) 

6 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego (w tym rodziny niepełne) 

2 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
wyjściu z zakładu karnego 

2 

Zdarzenia losowe 1 

   
Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Pełczyce w 

2021 r. było bezrobocie i ubóstwo. Dla uzyskania pomocy z MGOPS osoby ubiegające się o nią 
(rodzina lub osoba) muszą spełnić co najmniej 2 przesłanki: dochód na członka rodziny oraz co 
najmniej jedna przesłanka, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Miejsko- Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. 
 

5. Bezpieczeństwo publiczne  

1) Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy Pełczyce funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:                          
w Pełczycach, Będargowie, Boguszynach i Płotnie. 

Wszystkie cztery jednostki są zarejestrowane w Sądzie Rejonowym - Krajowy Rejestr 
Sądowy, natomiast OSP Pełczyce i OSP Płotno są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze, angażując do tego wszystkie 
dostępne na swoim terenie jednostki a w razie potrzeby współdziała z jednostkami spoza swojego 
terenu. Uczestnicząc w akcjach ratunkowych jednostki mają bezpośrednią łączność z Państwową 
Strażą Pożarną w Choszcznie. Co roku jednostki włączone do Krajowego rejestru Ratowniczo-
Gaśniczego otrzymują dotacje na zapewnienie gotowości bojowej z Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej.  W ramach dotacji pozyskanych z Komendy Głównej PSP  Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  a także środków 
własnych każdego roku gmina doposaża jednostki w bardziej nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy.  

W roku 2021 w ramach pozyskanych środków z zewnątrz oraz własnych w łącznej kwocie 
886 691,92 jednostki zostały doposażone n/w sprzęt (m. in. węże pożarnicze,  prądownicę wodno- 
pianową, opryskiwacz i ręczny i spalinowy, ozonator, pilarki, motopompę, parawan z odblaskami 
itp.) i umundurowanie. Do OSP w Płotnie został zakupiony nowy średni samochód pożarniczy 
Volvo. 

W ramach w/w środków zostały także wymienione bramy garażowe w OSP Pełczyce.  
Pełczyckiej jednostki zakupiona została również łódź ratownicza, na którą z budżetu gminy 
przeznaczono środki w wysokości 13 500 złotych. 
W 2021 roku jednostki brały udział w zdarzeniach: 
- OSP Pełczyce – 96, 
- OSP Płotno-  22, 
 - OSP Będargowo – 7, 
- OSP Boguszyny – 5. 
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Szczegółowe działania Ochotniczych Straży pożarnych na terenie gminy w 2021 roku: 
 

                                       Zdarzenia    Ilość 

Liczba zdarzeń na terenie gminy ogółem:       107 

Pożary       34 

Zdarzenia miejscowe       71 

Alarmy fałszywe         2 

 
Jednostki zrzeszają 133 członków czynnych w tym -102 mężczyzn i 31 kobiet, a także 6 członków 
wspierających i 10 honorowych. Przy jednostkach OSP Płotno i OSP Boguszyny działają Kobiece 
Drużyny Pożarnicze, natomiast przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach działa 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 

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_5112/25_03_2022_10_54_27_informacja_o_stanie_bezpiecz
enstwa_pelczyce_.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. 

 
6. Transport publiczny 

 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- 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. 
 

7. Działalność kulturalna w gminie 
 

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 epidemiologicznego 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.: 
- 29 Finał WOŚP, 
- Dzień Kobiet, 
- Dzień Mamy, 
- Święto Tataraku oraz VI Pełczyckie wyścigi Smoczych Łodzi, 
- Dożynki Gminne, 
- Inauguracja Roku Kulturalnego pn. „Kultura w pigułce” połączona z Obchodami Jubileuszu Złotych 
Godów Par Małżeńskich, 
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- obchody 103- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
MGOK był współorganizatorem lub udostępniał lokalu: 
- zjazd oddz. Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pełczycach 
- cykl III spotkań składających się z warsztatów rękodzielniczych oraz warsztatów tanecznych 
organizowanych w ramach projektu „Modernizacja (przebudowa, termomodernizacja i remont) 
świetlicy wiejskiej w Będargowie” 

Do maja 2021 r. działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury została zawieszona                            
w związku z sytuacją dotycząca rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID – 19.  

Z zachowaniem rygorów sanitarnych w Domu Kultury działały zespoły wokalne „Wesołe 
nutki”, „Ewenement” i „Senioritki”. Odbywały się również zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzieła 
artystycznego, zumba, joga, warsztaty ceramiczne oraz Akademia Tańca i Baletu Fru (zajęcia łącznie 
w 15 grupach). 

Na „Pełczance” wznowione zostały w 2 grupach zajęcia żeglarskie w ramach działalności 
Klubu Żeglarskiego „Sztaksel” oraz Działał WOPR Pełczyce. 

 
2) Czytelnictwo w gminie 
 

L. nowych pozycji 

książkowych w 2021 r. 

L. zakupionych książek 

na 100 mieszkańców 

L. wypożyczeni ogółem 

księgozbioru                                  

na 100 mieszkańców 

1919 11,9 304,50 

 

 

 

Wykres Nr 14 

Biblioteka publiczna to miejsce, które zapewnia czytelnikom nie tylko pozycje książkowe                    
i czasopisma, ale również funkcjonalną przestrzeń kulturalną, gdzie można spędzić wolny  czas. 
W 2021 r. biblioteka publiczna zorganizowała następujące formy pracy kulturalno– oświatowej,                   
w szczególności: 
- zajęcia  plastyczne, 
- zajęcia poszerzające wiedzę o książkach, uwrażliwiające na ich poszanowanie i dbałość                         
o higienę czytania, 
- zajęcia, gry i konkursy edukacyjne, np. „Jeden z dziesięciu”, „Było sobie życie” 
- zajęcia poświęcone przyjaźni i koleżeństwu, 

od 0 do 5
1% od 6 do 12

17%

od 13 do 15
18%

od 25 do 44
20%

od 45 do 60
29%

powyżej 60
15%

CZYTELNICY WG GRUP WIEKOWYCH (LAT)
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- zabawy okolicznościowe (np. Andrzejki, Mikołajki) 
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, 
W 2021 r. biblioteka przygotowała wystawy dedykowane twórczości pisarzy oraz poetów polskich                  
i światowych. Wśród nich znalazły się ekspozycje poświęcone dorobkowi twórczemu m. in. Jana 
Twardowskiego, Doroty Gellner, Jana Brzechwy, Henryka Sienkiewicza, Aleksandra Fredry, Julii 
Hartwig, Stanisława Lema, Agnieszki Osieckiej i Janiny Porazińskiej. 
W 2021 r. zostało udzielonych 3241 informacji rzeczowych, w tym 319 bibliograficznych. 
Przeprowadzono 10 lekcji bibliotecznych na tematy: 
-  poznawanie biblioteki i zasad jej działania, 
- Biblioteczne ABC- prezentacja lokalu biblioteki i układu księgozbioru, 
- Skąd się bierze wiedza?- korzystanie z encyklopedii i słowników, 
- zapoznanie z katalogiem komputerowym SOWA SQL Standard 
W 2021 roku zostały zakupione 2 komputery stacjonarne (do biblioteki w Pełczycach i filii                                  
w Sarniku). 
W związku z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej zauważa się zainteresowanie tą formą 
poszukiwania informacji. W roku 2021 odnotowano 1450 odwiedzin. 
 

8. Członkowstwo w związkach i stowarzyszeniach 
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 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 
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. 

 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. 
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Zestawienie Wykresów: 

1. Stosunek l. urodzeń do l zgonów w latach 2019- 2021 

2. Dynamika zmian l. ludności gminy w latach 2018- 2021 

3. Struktura dochodów budżetu gminy Pełczyce za 2021 r. 

4. Wykonanie wydatków w 2021 r. 

5. Wydatki budżetu gminy Pełczyce w 2021 r. wg dziedzin działalności 

6. Stan zagospodarowania gruntów komunalnych (w ha) 

7. Średnie wydatki na 1 ucznia szkoły podstawowej w gminie Pełczyce w 2021 r. 

8. Średnioroczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu w 2021 r. 

9. Ilość zadeklarowanych osób oraz gospodarstw w latach 2020- 2021 

10. Ilość odebranych odpadów w 2020- 2021 

11. Koszt odbioru odpadów komunalnych 

12. Koszt utrzymania systemu w latach 2020- 2021 

13. Dochody i wydatki gosp. Odpadami w latach 2020- 2021 

14. Czytelnicy wg grup wiekowych (lat) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


