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I. WSTĘP  

 W związku z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz co roku do dnia 31 

maja przedstawia Radzie Miejskiej w raport o stanie gminy. 

 Raport obejmuje głównie realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady 

Miejskiej i ma posłużyć mieszkańcom Gminy do poszerzenia wiedzy na temat podjętych 

przedsięwzięć i funkcjonowania samorządu w roku poprzednim. 

 Przedmiotowy dokument obrazuje i podsumowuje działalność samorządu gminnego w 

roku poprzedzającym jego złożenie. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE PEŁCZYCE  

1. Charakterystyka Gminy Pełczyce 

 Gmina Pełczyce leży w północno- wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego                                   

w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie choszczeńskim: 

1.    od południa graniczy z Gminą Strzelce Krajeńskie (województwo lubuskie); 

2.    od zachodu z Gminą Barlinek; 

3.    od wschodu z Gminą Krzęcin; 

4.    od północnego - zachodu z Gminą Dolice; 

5.    od północnego – wschodu z Gminą Choszczno. 

Powierzchnia gminy obejmuje 200,71 km2, co stanowi 15,1% powierzchni powiatu 

choszczeńskiego i 0,9% powierzchni województwa zachodniopomorskiego.  

 Do podstawowego połączenia drogowego prowadzącego przez Gminę Pełczyce należy 

droga wojewódzka numer 151 Gorzów Wlkp.- Recz.  

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

1 km2 przypada ok. 39 mieszkańców. Gminna sieć osadnicza, wraz z niemal centralnie 

usytuowanym miastem Pełczyce (ok. 2531 mieszkańców), składa się z miejscowości                             

i przysiółków: Będargowo, Będargowiec, Boguszyny, Bukwica,  Bolewice,  Brzyczyno,  

Chrapowo,  Jagów,  Jarosławsko, Krzynki, Lubiana, Lubianka, Ługowo,  Sarnik, Sułkowo,  

Łyskowo,  Nadarzyn, Golejewo,  Niesporowice,  Płotno,  Przekolno, Trzęsacz, Puszczyn, 

Kukadło. 

Gmina Pełczyce jest typową gminą o dominacji funkcji rolniczej. Sytuacja 

ekonomiczno- organizacyjna ma decydujący wpływ na wszelką działalność gospodarczą na 

jej terenie.  

W peryferyjnym obszarze miasta została ustanowiona podstrefa Kostrzyńsko- 

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .  

Fakt ten pozwala prognozować kierunek zmian w strukturze gospodarczej gminy,                       

w szczególności na rynku zatrudnienia. 

 Gmina Pełczyce jest członkiem Stowarzyszenia Lider Pojezierza, Stowarzyszenia 

Gmin Cysterskich oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 

Na koniec roku 2018 r. liczba mieszkańców Gminy Pełczyce wynosiła 7 756,                   

z czego 7 697 to mieszkańcy zameldowani na pobyt stały, a 59 na pobyt czasowy.  

W 2018 r. w Gminie Pełczyce narodziło się 65 dzieci, a zmarło 73 mieszkańców. 
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2. Jednostki organizacyjne gminy (zatrudnienie i wydatki na koniec 2018 r.) 

Nazwa jednostki 
Stan zatrudnienia 

 na koniec 2018 r. 

Wykonanie 

wydatków/kosztów               

w 2018 r. 
 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

Urząd Miejski w Pełczycach 26 13 946 563,97 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pełczycach 16 11 529 094,71 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Pełczycach 

56  
(w tym: nauczyciele- 37, 

obsługa- 19)  
3 691 057,87 

Szkoła Podstawowa w Lubianie 
38 

(w tym: nauczyciele- 24, 
obsługa- 14) 

2 532 556,57 

Szkoła Podstawowa  im. I Dywizji T. 
Kościuszki w Chrapowie 

24 
(w tym: nauczyciele- 20, 

obsługa- 4) 
1 345 321,96 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Będargowie 

29 
(w tym: nauczyciele- 22, 

obsługa- 7) 
1 538 423,28 

Centrum Usług Wspólnych                     
w Pełczycach 

5 462 279,84 

Miejsko - Gminne Przedszkole 
w Pełczycach 

19 
(w tym: nauczyciele- 9, 

obsługa 10) 
1 212 722,02 

Miejsko - Gminny Żłobek w 
Pełczycach 

7 276 419,79 

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUD ŻETOWE 

Zakład Gospodarki Komunalnej                    

i Mieszkaniowej w Pełczycach 
30 4 339 104,69 

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

w Pełczycach 
8 860 294,97 

Miejsko - Gminna Biblioteka 

Publiczna w  Pełczycach 
6 311 320,70 
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III. INFORMACJE FINANSOWE  

1. Wykonanie budżetu za 2018 r. 

1) Dochody gminy w 2018 r. 

Plan dochodów po zmianach-   40 060 530,72 zł 

Wykonanie-                               37 230 717,66 zł 

Wykonanie dochodów w 2018 roku

93,22

6,76% 0,52%

1. dochody bieżące 2. majątkowe 3. ze sprzedaży majątku

 

Udział dochodów własnych do dochodów 

ogółem

72,54%

2. Dochody własne
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2) Wydatki gminy w 2018 r. 

Plan wydatków po zmianach - 40 644 913,36 zł 

Wykonanie-                              36 534 440,01 zł 

82,68%

11,32%

1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe

 

 

3) Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r. 

Plan (nadwyżka +/  deficyt -) - 584 382,64 zł 

Wykonanie (nadwyżka +/  deficyt -) 696 277,65 zł 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018, zawierające szczegółowe informacje 

na temat realizacji budżetu w 2018 r. znajduje się na stronie internetowej BIP pod adresem:  

http://bip.pelczyce.pl/unzip/3917.dhtml 

 

2. Fundusz sołecki 

             W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w gminie na podstawie Uchwały 

Nr XI.69.2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                     

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 349 258,88 zł, z czego 74 828,72 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, o 

refundację których gmina wnioskowała do Wojewody Zachodniopomorskiego. 
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Wydatki poszczególnych sołectw w 2018 r. obrazuje poniższa tabela: 
  

L. p. Nazwa Sołectwa 
Plan                   

na 2018 r. 

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2018 r. 
% 

1. Rada Sołecka w Bukwicy 14 573,00 14 420,28 98,95 

2. Rada Sołecka w Brzycznie 14 732,00 13 882,57 94,23 

3. Rada Sołecka w Boguszynach 23 746,00 22 608,81 95,21 

4. Rada Sołecka w Będargowie 27 439,00 27 322,92 99,58 

5. Rada Sołecka w Bolewicach 17 393,00 17 346,50 99,73 

6. Rada Sołecka w Chrapowie 20 569,00 20 515,75 99,74 
7. Rada Sołecka w Jagowie 17 750,00 17 745,35 99,97 

8. Rada Sołecka w Jarosławsku 28 233,00 27 611,01 97,80 

9. Rada Sołecka w Krzynkach 11 119,00 10 560,61 94,98 

10. Rada Sołecka w Lubianie 21 681,00 21 626,38 99,75 

11. Rada Sołecka w Lubiance  14 891,00 14 561,73 97,79 

12. Rada Sołecka w Ługowie  11 079,00 11 070,20 99,92 

13. Rada Sołecka w Łyskowie 15 645,00 14 883,25 95,13 

14. Rada Sołecka w Nadarzynie 21 125,00 20 709,57 98,03 

15. Rada Sołecka w Niesprowicach 14 573,00 9 889,37 67,86 

16. Rada Sołecka w Płotnie 23 905,00 23 889,53 99,94 

17. Rada Sołecka w Przekolnie 26 645,00 26 642,69 99,99 

18. Rada Sołecka w Sarniku 20 609,00 20 592,28 99,92 

19. Rada Sołecka w Trzęsaczu 13 382,00 13 380,08 99,99 

Ogółem 359 089,00 349 258,88 97,26 
 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 
1. Majątek skomunalizowany 

1) Zwiększenie mienia: 
 

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

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z 

późn. zm.); 
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Wojewoda Zachodniopomorski odmówił przekazania na wniosek gminy dwóch 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które Starostwo Powiatowe w 

Choszcznie wytypowało do skomunalizowania. Wniosek został złożony w trybie art.5 ust.4 

w/cytowanej ustawy i dotyczył niezabudowanych działek oznaczonych wg. ewidencji 

gruntów nr 22/12 o powierzchni 0,0200 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 oraz 

działki nr 68/1 o powierzchni 0,0686 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0017. 

 

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

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity 

z 2018 r. Dz. U. poz.91); 

Zawarta została umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości z zasobu Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie na mienie komunalne gminy w 

trybie art. 44 niżej wymienione nieruchomości stanowiące drogi osiedlowe. 

(Akt notarialny z 6 kwietnia 2018 r. Repetytorium A nr 1470/2018) 

Wraz z przejęciem na mienie komunalne przedmiotowych dróg KOWR O/T w Szczecinie 

przekazał środki finansowe w kwocie 860.078,80 zł stanowiące udział w wysokości 80% 

kosztów poniesionych na remont nawierzchni tych dróg. W wyniku zrealizowanej inwestycji 

powstały drogi osiedlowe o nawierzchni z kostki betonowej. 

 

c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych 

Na mienie komunalne zostały przejęte nieodpłatnie kolejne działki niezabudowanego gruntu 

stanowiące ciąg zlikwidowanej linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy. W tym 

trybie pod wyznaczony cel budowy trasy rowerowej przejęto od Polskich Kolei Państwowych 

Spółki Akcyjnej prawo wieczystego użytkowania nieruchomości z obrębu geodezyjnego 0004 

(Akt notarialny z dnia 17 października 2018 r. Repertorium A nr 4449/2018). 

1. Obręb geodezyjny 0004 - działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/9 o powierzchni 0,0618 ha, 

działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/10 o powierzchni 0,8392 ha, działka oznaczona wg. 

ewidencji nr 6/12 o powierzchni 3,0697 ha, działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/13 o 

powierzchni 0,0215 ha, działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/14 o powierzchni 1,8328 ha 

Wartość nieruchomości 109.190,00 zł. 

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości położonej 

w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce 

(działki oznaczone wg. ewidencji nr 338/18 o powierzchni 0,8291 ha i 338/21 o 

powierzchni1,6709 ha o wartości 364.300,00 zł zostały przejęte na mienie gminy w zamian 
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gmina przekazała dwie nieruchomości również położone w Strefie oznaczone wg. ewidencji 

nr 633/3 o powierzchni 0,1500 ha i 633/7 o powierzchni 2,3852 ha o równoważnej wartości 

363.700,00 zł .  

 Celem zamiany gruntów był wniosek właściciela nieruchomości, który zamierza 

zrealizować inwestycje w Strefie a dotychczas posiadane nieruchomości, które nabył od 

gminy z uwagi na niekorzystne cechy geologiczne uniemożliwiały zaprojektowanie 

budynków i budowli w dotychczasowym obszarze. W tym celu została wykonana ekspertyza 

geologiczna. Mając na uwadze racjonalną współpracę z właścicielami nieruchomości w 

Strefie wniosek potencjalnego inwestora został pozytywnie załatwiony. 

d) Na podstawie decyzji administracyjnych; 

W 2018 r. nie wydawano decyzji administracyjnych o przejmowaniu nieruchomości na 

mienie gminy. 

2) Zmniejszenie mienia; 

a) Sprzedaż nieruchomości; 

W trybie publicznego przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości; 

1. Akt notarialny Repertorium A nr 6051/2018 z dnia 03 października 2018 r. Grunt w 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce Działka nr 633/9 

o powierzchni 0,4501 ha. 

Cena sprzedaży 93.829,00 zł. Cena zwolniona z podatku od towarów i usług VAT. 

2. Akt notarialny Repertorium A nr 1590/2018 z dnia 19 marca 2018 r. Działka przeznaczona 

pod zabudowę mieszkalna jednorodzinną. Oznaczona wg. ewidencji nr 30/32 o powierzchni 

0,1103 ha w obrębie 0009. Cena sprzedaży 63.500,00 zł opodatkowana podatkiem VAT                    

w wysokości 23%. 

3. Repertorium A nr 7007/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Pomieszczenia w budynku 

gospodarczym wraz z udziałami we współużytkowaniu wieczystym gruntu działka nr 58/2                   

o powierzchni 0,2237 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0009. 

b) Sprzedaż mieszkań komunalnych; 

Sprzedano komunalny lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy: 

1. Akt notarialny Repertorium A nr 6588/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Lokal mieszkalny 

w budynku czterorodzinnym położonym w obrębie 0004 wraz z udziałem w ułamkowej 

części gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy. 

Cena sprzedaży 7.050,00 zł po zastosowaniu ulg i płatna w dziesięciu rocznych ratach. 
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c) Zbywanie nieruchomości - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania prawo 

własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83, ze zm). 

Nie były wydawane decyzje administracyjne w tym trybie. 

d) Inne mienie na podstawie umów; 

Nie były zawierane odrębne umowy na nabycie praw własności, użyczenia dzierżawy bądź 

najmu nieruchomości na mienie gminy. 

e) Majątek wydzierżawiany, wynajmowany lub użyczony. 

 Ustanowiono trwały zarząd dla ZGKiM na nieruchomości stanowiące cmentarze 

komunalne w m. Pełczyce (działka nr 207 o powierzchni 1,8310 ha) - wartość gruntu 

przekazanej nieruchomości wynosi 490 700,00 zł oraz w m. Chrapowo (działka nr 65                         

o powierzchni 0,9600 ha) - wartość gruntu przekazanej nieruchomości wynosi 46 700,00 zł. 

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach komunalnych wynosi 297,20 m2.             

Aktualnie obowiązują dotychczas ustanowione umowy najmu na pomieszczenia komunalne               

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

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

Opieki Zdrowotnej. 

 Również dzierżawy gruntów nie ulegają istotnej zmianie i obszar gruntów 

wydzierżawianych wynosi 1,5957 ha. Zawarta umowa dzierżawy w roku 2017 z operatorem 

sieci komórkowych P4 Sp. z o.o. na wydzierżawienie 100 m2 powierzchni gruntu spośród 

działki nr 2/3 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosławsko w celu posadowienie masztu 

antenowego nie jest dotychczas zrealizowana – operator nie przystąpił do budowy masztu. 

 Oddano w najem dwa pomieszczenia garażowe w budynku garażowym 

zlokalizowanym przy ul. Starogrodzkiej 13 w Pełczycach. Ponadto w zakresie wynajmu                       

i wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości nie przewiduje się. Wszelkie zmiany w tym 

zakresie mogą nastąpić na wniosek  zainteresowanych podmiotów i jesteśmy zainteresowani     

i otwarci na wszelkie inicjatywy. 

2. Prognozy rynku nieruchomości 

 Rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się bardzo niskim popytem. 

Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości ukierunkowane są niezmiennie na sprzedaż 

terenów inwestycyjnych skupionych w obszarze Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

 Na sprzedaży są działki pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, położone w 

Pełczycach przy ul. Chrobrego, natomiast wyczerpany został zasób działek przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, położonych nad jeziorem Krzywe przy                            
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ul. Pionierów w Pełczycach, dla których obowiązuje plan ogólny zagospodarowania 

przestrzennego. 

 W ofercie sprzedaży znajduje się przygotowana nieruchomość o powierzchni 0,4200 

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

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

 Prognoza dochodów gminy na rok 2019 związana jest z oferta sprzedaży 

wyodrębnianych nieruchomości w obszarze ustanowionej Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. 

 Nasze działanie związane z posiadaniem terenów inwestycyjnych objętych specjalna 

strefą ekonomiczną skierowane jest na pozyskanie środków finansowych na pełne uzbrojenie 

obszaru strefy oraz reklamę i propagowania oferty sprzedaży nieruchomości w Strefie.                     

W związku z powyższym liczymy na zainteresowania terenami pod inwestycje i pozyskanie 

potencjalnych inwestorów. Nadal utrzymywany jest kontakt ze Spółką PGB Inwestycje z/s w 

Warszawie działająca w branży energetycznej – budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł 

energii, która kompletuje dokumentację techniczną i będzie ubiegała się o pozytywny rezultat 

Aukcji OZE. W międzyczasie zmianie uległy przepisy prawne regulujące działalność 

podmiotów w specjalnych strefach ekonomicznych, liberalizujące rynek nieruchomości pod 

inwestycje. 

 Niepokój budzi fakt, że właściciele nieruchomości położonych w strefie w chwili 

obecnej nie wykazują działań zmierzających do rychłej lokalizacji zainwestowań lub 

opóźniają swe działania. 

 Istniejący zasób komunalnych lokali mieszkalnych choć niewielki w wyniku 

sporadycznej sprzedaży na rzecz najemców ustawicznie zmniejsza się. 

 Dnia 20 lipca 2018 r. weszły przepisy o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

pozwalają w znacznym zakresie usunąć instytucje wieczystego użytkowania gruntów                          

i ustanowić pełną własność wszystkich składników nieruchomości budynku mieszkalnego 

bądź lokalu mieszkalnego wraz z gruntem. Ustawodawca ustanowił obligatoryjnie wysokość 

bonifikat w opłatach za przekształcane grunty stanowiące własność Skarbu Państwa.                        

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przepis 

art.8 ust.2 stanowi o możliwości ustanawiania bonifikat przez gminy. Mając na uwadze 

ustalone wysokości bonifikat w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

postanowiono przenieść to rozwiązanie w całości do zastosowania w stosunku do gruntów 

stanowiących własność Gminy Pełczyce. Przepisy będą obowiązywały od 2019 r. 
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Właściciele będą mieli możliwość skorzystania z ulg i dokonywać zapłaty jednorazowo całej 

ustalonej kwoty za przekształcenie (dwudziestokrotność dotychczasowej rocznej opłaty                    

z tytułu wieczystego użytkowania. 

3. Dochody roczne do budżetu gminy z tytułu zadań związanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami: 

- sprzedaż nieruchomości – 188 968,78 zł, 

- dzierżawy gruntów - 28 846,11 zł, 

- najem lokali użytkowych – 39 052,78 zł, 

- opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 6 392,31 zł, 

- przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 2 026,78 zł. 

4.  Planowane działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami: 

- przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez 

zainteresowanych potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach                      

o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu, 

- koncentrowanie się na sprzedaży przygotowanych działek pod budownictwo mieszkalne 

jednorodzinne oraz pod inne funkcje wyznaczone dla oferowanych działek, 

- kontynuacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, 
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V. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII W GMINI E 
PEŁCZYCE  

 

1. Strategia Rozwoju  Miasta i Gminy Pełczyce    

1) Przyjęte założenia  

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pełczyce została zatwierdzona i przyjęta Uchwałą  

Nr X/69/99 Rady Miasta i Gminy w Pełczycach   dnia 02 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 dwie części: 

Inwentaryzacja  programowo przestrzenna  określa: 

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

infrastrukturę techniczną ( komunikacja - drogi, komunikacja zbiorowa,  zaopatrzenie w 

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

zaopatrzenie w ciepło,) 

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

mieszkalnictwo, oświata)   

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

produkcja rolnicza,   obsługa rolnictwa,)  

- turystyka  (  zainwestowanie turystyczne, perspektywy rozwoju)  

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

- uwarunkowania i diagnoza stanu  rozwoju ( analiza SWOT) . 

Cele strategiczne rozwoju programu i wdrożenie.    

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

1. Zrównoważony rozwoju społeczno-gospodarczy  gminy, 

2. Zapewnienie  korzystnych warunków życia  mieszkańców, ochrona wartości 

kulturowych, przyrodniczych i  krajobrazowych. 

3.  Aktywizacja gospodarcza  i rozwój przedsiębiorczości lokalnej. 

4. Rozwój terenów wiejskich, kształtowanie o racjonalne   wykorzystanie przestrzeni  z 

zachowaniem wymogów  ekorozwoju. 

5.  Stymulowanie  funkcji rolniczej i turystycznej  jako funkcji wiodących.  
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6. Rozwój infrastruktury  technicznej  oraz optymalizacja głównych  elementów  

infrastruktury  społecznej. 

7. Wytworzenie  sprawnych  ekonomicznie  struktur w rolnictwie i przetwórstwie rolno -

spożywczym . 

8. Rozwój usług. 

9. Wykorzystanie potencjału  intelektualnego i mobilności mieszkańców oraz zasobów 

gminy  zgodnie z wymogami gospodarki rynkowej i jej ekologizacji. Integrowanie  

społeczności  lokalnej do działań na rzecz rozwoju gminy. 

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

dziedzinie: 

       Rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego, 

Infrastruktury technicznej, 

Infrastruktury społecznej, 

Aktywizacji miejscowego rynku pracy i ograniczanie bezrobocia,  

Rozwój przedsiębiorczości, 

Rozwój funkcji turystycznej. 

2) Realizacja projektów zgodnie z założeniami strategii 

Założone programy w Strategii w części  zostały zrealizowane w latach poprzednich część 

jest w realizacji. 

Zrealizowane i realizowane w roku 2018 są : 

• „Remont  dróg gminnych w miejscowościach Jagów - działka 10/44  , Jagów – 

działka 10/47, Brzyczno – działka 29, Brzyczno działka 33/1,  Nadarzyn działka nr 192,  

Nadarzyn działka 196, Nadarzyn działka 122, Boguszyny  działka 276, Boguszyny działka 

163/4, Przekolno działki 46/1 i 46/3” 

     Przejętych aktem notarialnym w dniu 06.04.2018 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia   

Rolnictwa w Warszawie OT w Szczecinie.  Łączna wartość zadania wynosiła 1 071 822,00  

zł,  w tym dofinansowanie z KOWR 860 078,80 zł. 

•  „Rozbiórka  istniejącej  i budowa  nowej stacji  Uzdatniania Wody w miejscowości  
Pełczyce  oraz budowa  odcinków sieci wodociągowej  wraz z  przyłączeniem  istniejących 
przyłączy  wodociągowych przy ul: Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w  
miejscowościach Sarnik,  Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce”    
Umowa  o dofinansowanie   podpisana została  17.10.2018 r.     

Całkowite wydatki  Projektu wynoszą  5.930.492,77 zł   natomiast wydatki kwalifikowane 

projektu 4.182.852,77 zł  z tego dofinansowanie z RPO WZ - 3 555 424,79 zł. 
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• „Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej Sarnik – Łyskowo – Pełczyce  wraz                             
z modernizacją  przepompowni ścieków  na terenie aglomeracji  Pełczyce „ 
Umowa  na dofinansowanie z RPO WZ 2014 – 2020  podpisana została  09.08.2018 r. 

Dofinansowanie 3.601.257,63 zł. Całkowita wartość projektu  według aneksu z  dnia 

16.11.2018 r do umowy wynosi 7 008 715,64 zł. 

• „ Budowa  targowiska miejskiego w Pełczycach " 

Umowa  na dofinansowanie z PROW  na lata 2014-2020 podpisana została 06.10.2017 r. 

Wartość  całkowita wynosi 1 035 112,66 zł. 

Dofinansowanie 572 771,00 zł .  

W dniu 15.02.2018 r. podpisana została umowa  z Przedsiębiorstwem  Produkcyjno -

Usługowo-Handlowym „PUH”   na realizację  w/w zadania. 

• „Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pełczycach”   
Umowa na dofinansowanie z Programu RPO WZ na lata 2014-2020  została podpisana  

17.10.2018 r.   

Całkowita wartość Projektu  wynosi  1 551 364,07 zł   

Dofinansowanie 1 318 659,42 zł .  

W dniu 15.10.2018 r.  podpisana została umowa  na realizację zadania z firma KABUD 

P.H.U. Michał Kaszak.     

• „Nowoczesna  szkoła drogą do sukcesu – Zespół Szkół im. M. Kopernika w 
Pełczycach”  
Umowa o dofinansowanie z Programu RPO WZ na lata 2014-2020 została podpisana  

14.07.2017 r.  

Całkowita wartość Projektu  wynosi  698 485,97 zł. 

Dofinansowanie 603 212,48 zł .  

Projekt jest w trakcie realizacji. 

• „Nowoczesna  szkoła drogą do sukcesu – Zespół Szkół w Lubianie”  

Umowa o dofinansowanie z Programu RPO WZ na lata 2014-2020 została podpisana  

14.07.2017 r.  

Całkowita wartość Projektu  wynosi  694 160,97 zł    

Dofinansowanie 598 624,94 zł .  

Projekt jest w trakcie realizacji. 

• „Nowoczesna  szkoła drogą do sukcesu –  Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w 

Będargowie ”  

Umowa o dofinansowanie z Programu RPO WZ na lata 2014-2020 została podpisana  

04.08.2017 r.  
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Całkowita wartość Projektu  wynosi  210 235,00 zł.   

Dofinansowanie 181 558,95 zł .  

Projekt jest w trakcie realizacji. 

• „Poprawa dostępności  sieci żłóbków  poprzez stworzenie  miejsca opieki  nad 

dziećmi w Pełczycach”  

Umowa o dofinansowanie z Programu RPO WZ na lata 2014-2020 została podpisana  

12.07.2017 r.  

Całkowita wartość Projektu  wynosi  650.007,39 zł .  

Dofinansowanie 580 007,39 zł .  

Projekt jest w trakcie realizacji. 

• „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie” 

Umowa o dofinansowanie z Programu PROW na lata 2014-2020 została podpisana  

01.10.2018 r.  

Całkowita wartość Projektu  wynosi  584 469,11 zł. 

Dofinansowanie 371 897, 00 zł.   

• „Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach” 

 Umowa o dofinansowanie z Programu PROW na lata 2014-2020 została podpisana  

01.10.2018 r.  

Całkowita wartość Projektu  wynosi  803.447,91 zł. Dofinansowanie 499.000,00 zł.   

• „Remont  i termomodernizacja  budynków  w m. Pełczyce” 
W dniu 28 grudnia 2018 roku   została    zawarta  Umowa na dofinansowanie  Projektu. 

Remontem i termomodernizacją objęte jest 14 budynków w Pełczyce.   

Całkowite wydatki projektu   wynoszą  3 046 199,77 zł z, tego całkowite  wydatki 

kwalifikowane  Projektu (dofinansowanie ) RPO WZ - 2 265 459,70 zł.  

•  „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno” 

 Umowa o dofinansowanie z Programu RPO WZ na lata 2014-2020 została podpisana  

17.10.2018 r.  

Całkowita wartość Projektu  wynosi 6 160 014,33 zł. 

Dofinansowanie 4 000 000,00 zł. 

• „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie 

Pełczyce” 

 Umowa o dofinansowanie z Programu RPO WZ na lata 2014-2020 została podpisana  

28.12.2018 r.  

Całkowita wartość Projektu  wynosi 3 066 668,76 zł. Dofinansowanie 2 606 668,21 zł. 
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2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Pełczyce 
 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Pełczyce zostało przyjęte Uchwałą Nr IX/58/03  Rady Miejskiej w Pełczycach w dniu 3 lipca 

2003 r.  niezwłocznie po wygaśnięciu ważności planów miejscowych  i obejmuje całość 

obszaru gminy.  

 Założeniem Studium było wyznaczania kierunków rozwoju gminy, lecz  dokument ten 

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

w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. została wprowadzona zmiana do studium, która 

dotyczyła zmiany przeznaczenia obszaru o powierzchni około 9,00 ha położonego przy ul. 

Pionierów nad jeziorem Krzywe w części stanowiącej własność gminy,  Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa i osoby prywatnej.  Zmianę Studium poprzedzało uchwalenie dla tego 

obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenie funkcji 

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w miejsce dotychczasowych terenów rolniczych. 

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

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

przeprowadzana przez osobę uprawniona – urbanistę. 

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

charakterystykę i specyfikę gminy może być realizowana doraźnie i uzależniona jest od 

występujących  potrzeb gminy bądź zainteresowanych podmiotów. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte są na podstawie 

uchwał: 

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

sprawie zmian miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce w 

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

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

Plan obejmuje obszary położone nad jeziorem Pełcz Duży południowo-wschodnie wybrzeże i 

wprowadził funkcje zabudowy turystyczno- mieszkaniowej, mieszkalnej i letniskowej  

(symbol w planie MN/UTL). 

2) Uchwała Nr XXXI/175/97 Rady Miejskiej  w Pełczycach z dnia 27 listopada 1997 r.  w 

sprawie uchwalenia  zmian  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  miasta  

Pełczyce: teren działki o numerze ewidencyjnym   332,  

                teren działki o numerze ewidencyjnym   47,  
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                teren działki o numerze ewidencyjnym   53. 

Plan obejmuje obszary położone: 

- przy ul. Chrobrego/ Łąkowa (działka nr 332)  i wprowadził funkcje terenu pod parking z 

usługami (symbol w planie A 60a KS, U). 

- przy ul. Starogrodzkiej, teren skrzydła klasztornego i podwórza folwarcznego (działka nr 

47) wprowadzenie funkcji usługowej w tym oświaty, sportu, administracji dopuszczenie 

funkcji mieszkalnej oraz wystawienniczej (symbol w planie A33aU) 

- nad jeziorem Panieńskim zachodnie wybrzeże (działka nr 53)- wprowadzenie funkcji pod 

urządzenia i obiekty spacerowe i sportowe, ciągi piesze i buforowe strefy zieleni (symbol w 

planie A 48 UT, US, FX i ZP). 

3) Uchwała Nr XXXI/176/97 Rady Miejskiej  w Pełczycach z dnia 27 listopada 1997 r.                       

w sprawie uchwalenia  zmian  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy  

Pełczyce w miejscowości  Łyskowo o numerach ewidencyjnych : 80/3 lub 83/3, 82, 84/1.   

Uchwalony plan obejmuje obszary położone nad jeziorem Pełcz Duży północno- zachodnie 

wybrzeże i wprowadził funkcje zabudowy turystycznej, zieleni urządzonej i plaży  (symbol w 

planie UTL, ZP/UT). 

4) Uchwała Nr XXXI/177/97 Rady Miejskiej  w Pełczycach z dnia 27 listopada 1997 r.                            

w sprawie uchwalenia  zmian  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy  

Pełczyce w miejscowości Chrapowo  tereny działek o numerach ewidencyjnych  53/1 i 54.   

Uchwalony plan obejmuje nieruchomość byłego zakładu regeneracji opon i wprowadził 

funkcje terenu pod działalność gospodarczą (przemysł, usługi i wytwórczość)  (symbol w 

planie UX). 

5) Uchwała Nr XXXI/178/97 Rady Miejskiej  w Pełczycach z dnia 27 listopada 1997 r.                        

w sprawie uchwalenia  zmian  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy  

Pełczyce w miejscowości  Będargowo  teren działki o numerze  ewidencyjnym  130.   

Nowo uchwalony plan obejmował nieruchomość rolną położoną w północnej części 

zabudowanego i zurbanizowanego obszaru wsi i wprowadził funkcje zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej  (symbol w planie MN). 

6) Uchwała  Nr XIII.88.2012  Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 25 października 2012 r.                        

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Pionierów - 

Jez. Krzywe” w Gminie Pełczyce. 

Uchwalony plan obejmuje obszary położone nad jeziorem Krzywe wschodnie wybrzeże                    

i wprowadził funkcje zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, dojazdu drogowego i ciąg pieszy 

(symbol w planie MN, KDD i KXX) 
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 Plany obejmują około 29,00 ha powierzchni Gminy i stanowią 15%  całego obszaru 

gminy. Ocena aktualizacji i program  uchwalania nowych planów, analogicznie jak w 

przypadku studium może  być doraźnie realizowana i uzależniona od występujących  potrzeb 

gminy bądź zainteresowanych podmiotów. Działania w zakresie aktualizacji studium i 

uchwalania nowych miejscowych planów z uwagi na racjonalność powinny być działaniami 

skorelowanymi. 

Zasób nieruchomości komunalnych gminy obejmuje obszar  320,39  ha, z czego: 

- tereny zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę – 60,00 ha, 

- tereny zieleni , rowy – 13,40 ha, 

- drogi publiczne i niepubliczne – 209,00 ha, 

- boiska i place sportowe – 13,20 ha, 

- pozostałe , nieużytki  -  24,00 ha, 

oraz nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz: 

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

Miejskiego w Pełczycach 5,65 ha, 

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach zarządzającego wiejskimi świetlicami                

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

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach zarządzającego        

nieruchomościami na których znajduje się infrastruktura komunalne wodociągi, siedziba     

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

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz, który za zgodą Rady Miejskiej               

w Pełczycach przeznacza do sprzedaży, wydzierżawia i wynajmuje oraz nabywa 

nieruchomości. 

 

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2017-2023 – Walidacja 

celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010- 2020  

 

 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                    
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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 poprzez 

działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne 

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

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 

rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań 

danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych)                       

i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, 

organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej etc.) tego 

procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące 

wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie 

(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami 

sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi                                  

z dokumentów strategicznych i planistycznych). 

 Celem nadrzędnym Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce (misja) jest 

zbudowanie planu na rzecz wyprowadzania ze stanu kryzysowego części przestrzeni Gminy, 

która uznana została za zdegradowaną (koncentracja terytorialna) i jego realizacja. 

Rewitalizacja odnosi się do bardzo precyzyjnie zdefiniowanej części gminy i zakłada 

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

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

 Nadrzędne znaczenie w programie rewitalizacji mają problemy społeczne. Ta logika 

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

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

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

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

zdegradowana, oprócz koncentracji problemów społecznych należy poszukiwać dalszych 

problemów, w tym gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub 

technicznych, gdyż rewitalizacja zakłada wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (kompleksowość  rewitalizacji). 

Istotną cechą rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Rewitalizacja prowadzona jest 

bowiem na rzecz i wspólnie ze społecznością lokalną, zamieszkującą obszary zdegradowane. 

Zakłada się włączenie społeczności do procesu „zarządzania” rozwojem przestrzeni 
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zdegradowanych, w tym aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia programu rewitalizacji, 

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

poznanie ich opinii, ale również „pozyskanie” ich do procesów pozytywnych przemian, jakie 

będą zachodzić na obszarach, na których prowadzona  będzie rewitalizacja.  

Na wyżej wymienionych zasadach skonstruowany został Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Pełczyce.  

 Po przeanalizowaniu wybranych wskaźników opisujących problemy społeczne                         

w gminie Pełczyce zostały wskazane  miejsca koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych. Te problemy to: depopulacja, starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, ubóstwo, 

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

oraz przestępczość. 

Taki obszar w gminie Pełczyce zamieszkany był, wg danych UM w Pełczycach, w 2015 roku 

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

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

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

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar 

zdegradowany, w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z 

następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia 

przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub środowiskowych – w 

szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

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

funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

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

usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 

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

terenów publicznych lub technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego 

obiektów budowlanych (w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym) oraz niefunkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w 

szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

 Po  przeprowadzonej analizie stwierdzono, że na obszarze o najwyżej koncentracji 

problemów społecznych występują dalsze problemy: 

- Pełczyce – Strefa IV – zły stan obiektów budowlanych 

- Pełczyce – Strefa III – niski poziom przedsiębiorczości 
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- Będargowo – niski poziom przedsiębiorczości, azbest, zły stan chodników, zły stan 

obiektów budowlanych 

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

- Lubiana – niski poziom przedsiębiorczości, azbest, 

- Przekolno – dzikie wysypisko śmieci, zły stan obiektów budowlanych 

Obszar zdegradowany zamieszkany był wg danych UM w Pełczycach w 2015 roku przez 

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

Za  obszar zdegradowany nie uznano przestrzeni jednostek delimitacyjnych Pełczyce Strefa II 

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

stwierdzono bowiem występowania pozostałych problemów, w tym ze sfer gospodarczej , 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.  

Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, 

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

jest rewitalizacja. Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz być zamieszkany przez więcej niż 30% 

mieszkańców. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji w Gminie Pełczyce:  

- Pełczyce – Strefa IV 

- Będargowo 

- Boguszyny 

- Lubiana 

- Przekolno 

 Obszar gminy Pełczyce dotknięty jest problemami społecznymi, których przyczyn 

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

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

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

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

obiekty mieszkalne – wielorodzinne. Wraz z upadkiem państwowych zakładów rolnych nie 

nastąpiły dynamiczne przeobrażenia gospodarcze, a tym samym duży odsetek osób 

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

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

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

funkcjonowały PGR-y. 
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 W przypadku zdegradowanych obszarów wiejskich (Będargowo, Boguszyny, Lubiana, 

Przekolno), zdecydowano o włączeniu do obszaru rewitalizacji całej zamieszkanej przestrzeni 

poszczególnych miejscowości, ze względu na dużą trudność w zdefiniowaniu koncentracji 

problemów w przestrzeni poszczególnych obszarów. Wymienione wsie są niedużymi 

społecznościami lokalnymi oraz niedużymi obszarami – realizowane działania rewitalizacyjne 

w poszczególnych miejscowościach oddziaływać będą na przestrzeń całych miejscowości 

oraz wszystkich mieszkańców. 

 W przypadku miejscowości Pełczyce zdecydowano o wskazaniu do rewitalizacji 

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

miasta zaobserwowano najwyższą koncentrację zjawiska bezrobocia oraz ubóstwa. Zjawiska 

te w tej części miasta występowały z wyraźnie wyższą koncentracją w porównaniu do 

przestrzeni jednostki delimitacyjnej Pełczyce - Strefa III. W strefie III Pełczyc stwierdzono 

natomiast najwyższą koncentrację problemów starzejącego się społeczeństwa oraz 

długotrwałej lub ciężkiej choroby. W gminie Pełczyce problemy ubóstwa oraz bezrobocia 

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

bezrobotnych) co jest m. in. pochodną przemian gospodarczo-społecznych ostatnich lat. W 

kontekście rewitalizacji gmina w pierwszej kolejności zamierza przeciwdziałać problemom 

ubóstwa i bezrobocia, dlatego jako priorytetowy do ujęcia w programie rewitalizacji uznano 

obszar jednostki delimitacyjnej Pełczyce IV. 

 Obszar centrum Pełczyc charakteryzuje się ponadto bardzo dużą degradacją tkanki 

miejskiej. W tej przestrzeni dominuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna w postaci 

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

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

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

Pełczyc charakteryzuje się wyraźnie wyższą koncentracją tego problemu. Mając na uwadze, 

że obszar rewitalizacji to przestrzeń koncentracji problemów (nie tylko społecznych), 

zdecydowano się w mieście Pełczyce rewitalizacją objąć także przestrzeń najbardziej 

zdegradowaną pod względem techniczny. 

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

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

powierzchni gminy.  

Program rewitalizacji jest dokumentem porządkującym sposób działania na rzecz 

wychodzenia ze stanów kryzysowych obszaru zdegradowanego. W przedmiotowym 

dokumencie datą docelową realizacji ujętych w nim projektów i przedsięwzięć jest 2023 rok. 
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Taka perspektywa czasowa wskazuje na to, że wizję obszaru rewitalizacji należałoby określić 

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

wieloletnim, a jego komplementarność polega między innymi na spójności realizowanych 

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

realizowanych w latach 2007 – 2013. 

 Zgodnie z wizją LPR obszar rewitalizacji  stanie się miejscem dynamicznych 

przemian społecznych. Nastąpi wyraźne zmniejszenie skali ubóstwa, bezrobocia oraz wzrost 

przedsiębiorczości. Mieszkańcy aktywnie  uczestniczyć będą w życiu społecznym oraz 

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

rozwiniętej infrastruktury społecznej oraz zmodernizowanych przestrzeni publicznych. 

Przestrzeń miejska w Pełczycach stanie się atrakcyjną przestrzenią do zamieszkania oraz 

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

sąsiedztwie jezior Panieńskiego i Stawno zmieni się dzięki podjętym działaniom zarówno 

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

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

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

poprawa stanu i estetyki obiektów mieszkalnych. Do 2023 roku zmodernizowanych zostanie 

kilkanaście kamienic. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni zachęcać będzie do 

przebywania w tej części miasta, co pozytywnie wpłynie na lokalną przedsiębiorczość, jak 

również tożsamość mieszkańców. Przestrzenie wiejskie, tj. sołectwa BĘDARGOWO, 

BOGUSZYNY, LUBIANA oraz PRZEKOLNO zmienią się przede wszystkim w sferze 

społecznej. Widoczne będzie wyraźne zmniejszenie skali bezrobocia oraz wzrost 

indywidualnej przedsiębiorczości. 

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę społeczną możliwe będzie prowadzenie szeregu 

działań edukacyjnych i animacyjnych na rzecz mieszkańców sołectw. Sołectwa dysponować 

będą całorocznymi obiektami świetlic wiejskich, w których realizowanych będzie szereg 

działań na rzecz mieszkańców. Mieszkańcom służyć będą także zmodernizowane przestrzenie 

publiczne, do których zaliczyć należy boiska sportowe, place zabaw, parki. 

Cele główne rewitalizacji to: 

1. Zwiększona aktywność zawodowa oraz zmniejszona skala ubóstwa na obszarze  

rewitalizacji. 

2. Zwiększony poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

3. Zwiększona aktywność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
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4. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz zrewitalizowana przestrzeń publiczna obszaru 

rewitalizacji. 

5. Poprawiony stan infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.  

6. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych oraz obiektów budowlanych obszaru 

rewitalizacji. 

 Program rewitalizacji przygotowany jest przez Gminę, jednak w celu zwiększenia 

skuteczności prowadzonych działań zakłada się również udział innych podmiotów, także 

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

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że program rewitalizacji powinien zawierać 

informacje o planowanych działań rewitalizacyjnych, w tym: 

identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których 

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

stanie wyjść z kryzysowej sytuacji.  

Mając na uwadze powyższe, poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

przypisane zostały do dwóch list: 

- Listy podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – obejmujących 

najważniejsze projekty, które zostały dość precyzyjnie zdefiniowane,  

- Listy pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – obejmującej pozostałe 

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

rewitalizacji, choćby ze względu na odległy termin realizacji, brak dostatecznej wiedzy nt. 

sposobu realizacji, etc., a także projekty o mniejszej skali oddziaływania. 

W 2018 r. zostały przygotowane i złożone do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa  Zachodniopomorskiego wnioski aplikacyjne o dofinansowanie n/w projektów 

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

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

1) Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pełczycach 

2) Remont i termomodernizację budynków w m. Pełczyce 

3) Zagospodarowanie terenów przy Jeziorach Panieńskie i Jeziora Stawno 

4) Utworzenie placów zabaw na obszarze rewitalizacji w Będargowie i Będargowcu, 

Boguszynach, Przekolnie. 

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

Projekt pn. „Remont i termomodernizacja budynków m. Pełczyce” jest realizowany                          

w partnerstwie tj. z 14 Wspólnotami Mieszkaniowymi. 
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 W 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach także działania 9.3 na 

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

Gminę oraz wniosek na „Remont i termomodernizację obiektu mieszkalnego przy ul. Bocznej 

2” przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Bocznej 2 w Pełczycach. 

 

4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach zarządza 94  lokalami w 

skład których wchodzi 18 mieszkań socjalnych i jedno mieszkanie niebędące własnością 

Gminy oraz mieszkania komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.  

Zakład administruje również 4 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których 

znajduje się łącznie 7 lokali komunalnych. 

Pod koniec każdego roku przygotowywany jest plan remontów, które Zakład zamierza 

przeprowadzić w następnym roku kalendarzowym. 

I tak w  2018r. w lokalach i budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Pełczycach (w 2018 roku było to 13 budynków wspólnot), przeprowadzono liczne remonty na 

kwotę ok. 80 000,00 zł polegające min. na: 

• wymianie pokrycia dachowego     -  3 budynki 

• naprawie istniejącego pokrycia dachowego  -  3 budynki 

• przemurowaniu kominów     -  4 szt. 

• otynkowaniu kominów      -  6 szt. 

• założeniu centralnego ogrzewania   -  2 lokale 

• wymianie instalacji elektrycznej    -  5 lokali 

• kapitalnym remoncie lokalu łącznie z wymianą drzwi, okien, podłóg i istniejących 

instalacji oraz przestawieniu pieca kaflowego  - 1 lokal 

• zakupie i montażu piecokuchni    - 1 szt. 

Część powyższych remontów przeprowadzona została na podstawie założonych planów 

remontów z 2017 r., pozostałe remonty wyniknęły z konieczności ich przeprowadzenia w 

związku z bardzo złym stanem technicznym obiektów stwarzających zagrożenie dla zdrowia 

lub życia ludzkiego. 

Decyzją kierownika, lokatorzy przeprowadzający remonty w lokalach komunalnych na 

własny koszt, mają prawo  do zwrotu poniesionych nakładów udokumentowanych fakturami, 
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poprzez obniżenie czynszu najmu o 50 % jego pełnej wartości, aż do zwrotu poniesionej 

kwoty, nie dłużej jednak niż do czasu trwania stosunku najmu.  

 

5. Polityka czynszowa na terenie Gminy Pełczyce. 

Szczegółowe zasady polityki czynszowej prowadzonej na terenie Gminy Pełczyce 

reguluje Uchwale Nr XXIV/174/2001 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 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  na 3 miesiące przed ich 

wprowadzeniem. 

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

( załącznik nr 2) od dnia 01.01.2018 obowiązują następujące stawki bazowe czynszu: 

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

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

Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty 

konserwacji bieżącej, koszty utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania 

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

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

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

lokator opłaca we własnym zakresie bezpośrednio do dostawcy mediów. 

Lokatorzy będący w trudnej sytuacji finansowej korzystają z pomocy Miejsko- 

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

mieszkaniowe, które przelewane są bezpośrednio na konto bankowe Zakładu Gospodarki 

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

lokatora. 

Najemcy lokali komunalnych mają również możliwość, za zgodą Burmistrza Pełczyc,  

przeprowadzić zamianę mieszkań  wchodzących w skład zasobów lokalowych Gminy. 

W stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne polegające na:  

1. wysyłaniu wezwań do zapłaty; 
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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 2018 r. ( załącznik nr 3) lokatorzy posiadający zaległość z tytułu opłat za czynsz, mają 

możliwość zamiany formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego  

na świadczenie rzeczowe, czyli tzw. odpracowywanie zadłużenia. Z takiej formy pomocy  

do dnia dzisiejszego skorzystało w naszej gminie 5 rodzin.  

Wskutek prowadzonej od 2016r. wzmożonej procedury windykacji należności, 

zadłużenie za czynsz na koniec roku 2018 zmalało o ok. 38 % w stosunku do 2015 r.  

 

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

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

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

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Pełczyce wyznacza zasadnicze kierunki 

działań zmierzających do poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w granicach 

administracyjnych gminy Pełczyce.   

 Zasadniczą przesłanką opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami było 

uznanie zasobów dziedzictwa kulturowego za istotny czynnik wpływający na kształtowanie 

się tożsamości lokalnej. Poprawa stanu zachowania zabytków oraz właściwe eksponowanie 

walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystanie zabytków na potrzeby społeczne, 

turystyczne, edukacyjne i gospodarcze, ma istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 

gminy i poprawę jakości życia mieszkańców.  

 Gminny program opieki nad zabytkami wskazuje na sposoby i możliwości realizacji 

tych zadań poprzez planowe działania organizacyjne i finansowe, edukacyjne oraz promujące                     

i upowszechniające wiedzę o dziedzictwie kulturowym gminy, w szczególności wśród jej 

mieszkańców. Program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej i został 
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przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały. Jako dokument o charakterze strategicznym 

służy podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania 

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

promowania oraz poprawy  stanu dziedzictwa kulturowego na terenie gminy. Program opieki 

nad zabytkami nie ma charakteru aktu prawnego ani też uzupełniającego obowiązujące 

prawo. Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003 r., opieka sprawowana nad zabytkiem, należy do właścicieli i posiadaczy zabytków a 

organy administracji nie mogą zastąpić właścicieli w opiece nad przedmiotami ich własności.   

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

swych założeniach kontynuację Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Pełczyce 

na lata 2011-2015, przyjętego uchwałą nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach, z dnia 21 

czerwca 2011 r. Zadania Programu realizowane były w miarę możliwości finansowych, 

ekonomicznych i prawnych gminy.  

Priorytety i cele „Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Pełczyce na lata 2016-

2020” zostały określone zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2  określono, że program ten ma na celu w szczególności:  

1) włączenie problemu ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;  

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 

dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej;  

3) zahamowanie ewentualnych procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do 

poprawy stanu ich zachowania; 

 4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego;  

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;  

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z użytkowaniem tych obiektów;  
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7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami.  

  Zgodnie z zapisami Programu zadania Gminnego programu opieki nad zabytkami będą 

realizowane poprzez wspólne działania władz samorządowych, Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowy Urząd Pracy, właścicieli oraz 

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

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

imieniu Gminy  Pełczyce zadania będą wykonywane bądź wspierane przez gminne jednostki 

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

oraz referaty Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych, poprzez istniejące i planowane 

instrumenty: 

• prawne (np. poprzez uchwalanie miejscowych plany zagospodarowania 

przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów  

o wartościach artystycznych i zabytkowych, prowadzenie gminnej ewidencji 

zabytków, wykonywanie decyzji administracyjnych, np. wojewódzkiego konserwatora 

zabytków),  

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

i prace budowlane przy zabytkach, środki budżetowe na zadania własne z 

przeznaczeniem na remonty i modernizacje zabytków będących własnością gminy, 

korzystanie z programów uwzględniających dofinansowanie z środków 

zagranicznych, nagrody, ulgi finansowe), 

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

działań sprzyjających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami 

oraz rozwojem turystyki), 

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

zachowania dziedzictwa kulturowego – gminnej ewidencji zabytków), 

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

dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

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

akademickimi, związkami wyznaniowymi)  

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

sporządził sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy 

Pełczyce na lata 2016- 2020 za okres od 15 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2018 r., które 
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znajduje się w całości na stronie BIP Pełczyce pod adresem: 

http://bip.pelczyce.pl/strony/3555.dhtml. 

W 2018 roku, za pomocą dostępnych i możliwych instrumentów prawnych, 

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

dziedzictwa kulturowego na terenie gminy. 

W roku 2018 stan ewidencyjny zabytków nieruchomych 

 i ruchomych wpisanych do Wojewódzkiego rejestru zabytków uległ zmianie  

w następującym zakresie: 

1) Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków włączył kartę ewid. 

zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków z terenu gminy Pełczyce tj. 

cmentarz żydowski położony przy ul. Rakoniew w m. Pełczyce w  granicach działki 44/23; 

W 2018 r. została przekazana dotacja celowa  dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. 

Antoniego z Padwy w Będargowie na zadanie pn. „Remont dachu kościoła filialnego pw. św. 

Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce w wysokości 35.000,00 zł . Beneficjent rozliczył 

się z przyznanej dotacji.  

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. 

 

7. Transport zbiorowy 

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

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

w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, 

opracowuje: 
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1)gmina: 

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

komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

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

mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym 

obszarze; 

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

w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących 

związek międzygminny; 

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

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

Gmina Pełczyce nie jest zobowiązana do opracowania Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego i nie  posiada takiego dokumentu. 

 Gmina w 2018 r. przeprowadziła postępowanie przetargowe na dowóz uczniów do 

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

 Z przewozów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy po wykupieniu biletu,                   

z zastrzeżeniem, że pierszeństwo mają dzieci dowożone do szkół.  

 W 2018 r. 2 przewoźników świadczyło usługi na rzecz Gminy w zakresie dowozu 

dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy i do SPD "Bratek" oraz we własnym zakresie 

Gmina dowoziła lub refundowała wydatki za dowóz do szkół specjalnych i ośrodków                         

w Suliszewie, Niemieńsku i Szczecinie.  

Całkowity koszt dowozów dzieci i młodzieży w 2018 r. wynosił 326 066,80 zł. 

 

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

 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pełczyce” został przyjęty uchwałą nr 

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

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  (PGN)  dla  Gminy  Pełczyce  jest  dokumentem 

strategicznym  wyznaczającym  główne  cele  i  kierunki  działań  w  zakresie  poprawy 
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jakości  powietrza,  efektywności  energetycznej,  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń, w 

tym  także  gazów  cieplarnianych  (benzo(a)pirenu,  dwutlenku  siarki  oraz  tlenków azotu).  

Ich  realizacja  przyczyni  się  do  osiągnięcia  celów  określonych  w pakiecie klimatyczno- 

energetycznym  do  roku  2020,  a  także  do  poprawy  stanu  środowiska  i jakości życia 

mieszkańców Gminy Pełczyce.  

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

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. W opracowaniu przedstawiono 

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

Zebrane  zostały  wyniki  analizy  dokumentów strategicznych  na  szczeblu  globalnym,  

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

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

niskoemisyjną.  

 W  dokumencie  przedstawiona  została  wielokryterialna  diagnoza  obszaru  objętego 

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

powietrza, jako komponentu środowiska, w którym najwyraźniej obserwowane będą rezultaty  

działań  związanych  z  realizacją  PGN  oraz  ocenę  stanu  systemów zaopatrzenia  w  gaz,  

energię  elektryczną  oraz  ciepło  sieciowe.  Ponadto scharakteryzowano system transportowy 

na terenie gminy. Na podstawie zebranych informacji  zdiagnozowane  zostały  obszary  

problemowe,  związane  tematycznie z zakresem  PGN.  W  oparciu  o  obszary  problemowe  

wyznaczone  zostały  cele strategiczne  i  szczegółowe,  a  także  właściwe  kierunki  działań.  

Zaproponowane działania  powinny  przynieść  gminie  efekt  ekologiczny  w  postaci  

ograniczenia  emisji substancji do powietrza, jak również redukcji zużycia energii finalnej.  

 Zakres  tematyczny  Planu  odnosi  się  do  działań  inwestycyjnych,  oraz  nie 

inwestycyjnych  w sektorze  mieszkalnictwa  indywidualnego,  budownictwa użyteczności  

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

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

inwentaryzacji  emisji  dwutlenku  węgla,  której  celem jest wyliczenie ilości CO2  

wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Pełczyce  w  roku  bazowym  

2010.  Dane  te  umożliwiają  identyfikację  głównych antropogenicznych  źródeł  emisji  

CO2   oraz  wyznaczenie  i  odpowiednie zhierarchizowanie  pod  względem  ważności  

środków  wpływających  na  redukcję zinwentaryzowanej redukcji.  
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 Zadania  do  realizacji  ujęto  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  w  którym 

przedstawiono  jednostki  odpowiedzialne  za  poszczególne  zadania,  termin  realizacji, 

orientacyjne koszty realizacji zadań oraz źródło finansowania.  

 Harmonogram zawiera również  rezultaty  energetyczne  oraz  ekologiczne.  W  

dokumencie  została  zawarta także  analiza  programów  i  funduszy  na  poziomie  

międzynarodowym,  krajowym, wojewódzkim  i lokalnym  pod  kątem  możliwości  

uzyskania  dofinansowania  na działania realizowane w ramach planu gospodarki 

niskoemisyjnej. Wskazane zostały rodzaje działań oraz grupy beneficjentów którzy mogą 

ubiegać się o dofinansowanie.  

 W przedmiotowym dokumencie przedstawiono również analizę SWOT realizacji 

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

działań oraz wskazano proponowane wskaźniki monitoringu realizacji PGN.  

W dokumencie założono następujące cele strategiczne przewidziane do realizacji: 

• zmniejszenie  stężenia  substancji  zanieczyszczających  w  powietrzu  na  

terenie gminy – pyłu zawieszonego PM10 do poziomu dopuszczalnego oraz  

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

• racjonalizacja  wykorzystania  źródeł  energii  oraz  stymulowanie  poprawy 

efektywności energetycznej na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia w 

energię odbiorców z terenu gminy;  

• redukcja  zużycia  energii  finalnej,  poprzez  podniesienie  efektywności 

energetycznej budynków;  

• zwiększenie efektywności wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;  

• stworzenie  systemu  gospodarki  odpadami  zgodnego  z  zasadami 

zrównoważonego  rozwoju:  minimalizacja  ilości  wytwarzanych  odpadów oraz  

wprowadzenie  nowoczesnego  systemu  ich  odzysku i unieszkodliwiania;  

• edukacja i promocja w obszarze ochrony środowiska. 

Priorytetem Gminy Pełczyce jest redukcja emisji dwutlenku węgla. 

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

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

objętych termomodernizacją. 

2. Przygotowanie programu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej                

i budynkach komunalnych. 

3. Zastępowanie wyeksploatowanych źródeł wytwarzania ciepła urządzeniami 

produkującymi prąd i ciepło w kogeneracji.  

4. Rozbudowa sieci gazowej z uwzględnieniem stref ochronnych. 

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

nowych technologii w zakresie produkcji i wykorzystania energii w gospodarstwach 

domowych i budynkach użyteczności publicznej przy wykorzystaniu dofinansowania 

dostępnych programów wsparcia. 

6. Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach. 

Rozwój inwestycji infrastrukturalnych związanych z energetyką odnawialną. 

7. Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym 

zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

8. Wykorzystanie odpadów komunalnych do produkcji energii we współpracy z innymi 

gminami. 

9. Rozwój systemów transportu zbiorowego. 

10. Rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy. 

11. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia ulicznego. 

12. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. 

13. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

14. Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców. 

15. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego. 

16. Ograniczenie emisji komunikacyjnej. 

17. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie. 

Osiągnięcie założonego celu strategicznego jest możliwe poprzez realizację konkretnych 

działań w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2020 roku. W niniejszym opracowaniu 

wyszczególniono zadania: 

− inwestycyjne, 

− nieinwestycyjne (edukacyjne, promocyjne). 

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

celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza  oraz stan ich realizacji/zaawansowania: 
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Lp. Nazwa działania 
Jednostka 

realizująca 

Termin 

realizacji 

Stan zaawansowania 

 

1. 

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

Gmina 2016-2020 

Gmina Pełczyce uzyskała 
dofinansowanie na budowę SUW, 
budowę sieci wodociągowych, 
remont przepompowni oraz 
modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Pełczycach (I etap) 

2. 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

Gmina 2016-2020 
Została docieplona świetlica w m. 
Sarnik. 

3. 
Modernizacja kotłowni 
zlokalizowanych w gminie 

Gmina 2016-2020 - 

4. 
Budowa „Zespołu elektrowni 
wiatrowych Pełczyce” 

Podmioty 
zewn. 

2016-2020 - 

5. 

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

Gmina 2016-2020 - 

6. 

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

Gmina 2016-2020 

Gmina uzyskała dofinansowanie na 
zadanie, jednakże z powodu zbyt 
wysokich kosztów inwestycji 
umowa będzie rozwiązana. Gmina 
przygotuje nowy wniosek o 
dofinansowanie zadania. 

7. 
Remont / modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w 
Będargowie 

Gmina 2016-2020 
Gmina uzyskała dofinansowanie na 
realizację zadania.  

8. 
Remont / modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w 
Przekolnie 

Gmina 2016-2020 
Został złożony wniosek o 
przyznanie pomocy do Urzędu 
Marszałkowskiego. 

9. 
Zakup pojazdu dla Urzędu 
Miejskiego 

Gmina 2016-2020 - 

10. 
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Gmina / OSD 2016-2020 - 

11. 
Zakup autobusu dla Urzędu 
Miejskiego 

Gmina 2016-2020 - 

12. Budowa ścieżek rowerowych Gmina 2016-2020 

Gmina uzyskała dofinansowanie na 
zadanie, jednakże z powodu zbyt 
wysokich kosztów inwestycji 
umowa będzie rozwiązana. Gmina 
przygotuje nowy wniosek o 
dofinansowanie zadania. 

13. Rozbudowa sieci drogowej Gmina 2016-2020 

Gmina uzyskała dofinansowanie na 
budowę drogi i przebudowę w m. 
Pełczyce (ul. Parkowa), zostały 
zmodernizowane drogi przejęte od 
KOWR. Ponadto Gmina realizuje 
działania w zakresie modernizacji 
dróg powiatowych  jako partner 
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Powiatu Choszczeńskiego, 

14. 

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

Gmina 2016-2020 - 

15. 

Promowanie ekologicznych 

nośników energii wśród 

mieszkańców gminy (wierzba 

energetyczna, drewno, gaz) 

Gmina, 

Ekologiczne 

Organizacje 

pozarządowe 

2016-2020 - 

 

 Oprócz podmiotów wymienionych w tabeli wyżej i możliwych do realizacji zadań 

wymienionych interesariuszami gospodarki niskoemisyjnej są również podmioty prywatne, 

gospodarstwa indywidualne, mieszkańcy, gospodarstwa rolne, podmioty gospodarcze, 

spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonujące na terenie Gminy Pełczyce.  

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

Tytuł zadania Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych 

Opis • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz 
oświetlenia na energooszczędne; 

• przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i 
przyłączeniem źródeł ciepła), systemów wentylacji i 
klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów 
zarządzania budynkiem; 

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

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

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

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 

Zakres 
odpowiedzialności 

Właściciele budynków 

Harmonogram 
realizacji 

Lata 2016-2020 
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Modernizacja przedsiębiorstw i placówek usługowych w kierunku energooszczędnym 

Tytuł zadania Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w tym także 
gospodarstw rolnych 

Opis • wprowadzenie energooszczędnych technologii produkcji; 

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

energetycznie linie produkcyjne, w  tym z wykorzystaniem 
biogazu rolniczego; 

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

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

Zakres 
odpowiedzialności 

Właściciele przedsiębiorstw 

Harmonogram 
realizacji 

Lata 2016-2020 

 

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

efektywności  energetycznej,  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń. 

 
a) Gospodarka odpadami 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze 

zm.) przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach 

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

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 

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

w gospodarstwach domowych. 

  Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pełczyce są 

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

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

przystanków, cmentarzy komunalnych, targowiska czy zieleni miejskiej. 

 Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Pełczyce prowadzona jest zgodnie                 

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

z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).  
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Zgodnie z ustawą gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pełczyce 

regulują następujące akty prawne: 

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

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty. 

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

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

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

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

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

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta                       

i Gminy Pełczyce. 

 W 2018 roku z terenu Gminy Pełczyce odebrano 2117 Mg odpadów komunalnych, na 

co składają się poszczególne frakcje odpadów: 

KOD 
ODPADU RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW 

MASA ODEBRANYCH 
ODPADÓW 

[Mg] 
150107 Opakowania ze szkła 55,1 
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 89,9 
150101 Opakowania z papieru i tektury 22,5 
200307 Odpady wielkogabarytowe 118,5 
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1643,1 
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione  

72,5 

170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 170901, 
170902 i 170903 

51,0 

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

8,1 

170380 Odpadowa papa 14,7 
160103 Zużyte opony 9,7 
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 3,8 



 42

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

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pełczyce 

realizowana jest przez firmę ENERIS Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. 

Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 Na terenie Gminy Pełczyce w 2018 r. przeprowadzane były kontrole nieruchomości 

dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. W toku kontroli stwierdzono, że 

najczęściej popełnianym błędem w zakresie prawidłowej segregacji odpadów jest wrzucanie 

odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, gałęzie) do pojemnika na odpady zmieszane.  

 Dla podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Pełczyce podjęto działania, 

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

mieszkańcom ulotki wykonane przez firmę Eneris, informujące o tym, jak prawidłowo 

segregować odpady. Cyklicznym działaniem jest drukowanie w książeczkach opłat za wywóz 

odpadów komunalnych niezbędnych informacji tj.: zasady selektywnej zbiórki odpadów, 

częstotliwości odbioru odpadów, harmonogram odbiorów odpadów, godziny otwarcia i rodzaj 

przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 Ważnym zadaniem dla Gminy jest dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie 

prawidłowego segregowania odpadów celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu                 

i odzysku. 

 Informacje na temat: systemu gospodarki odpadami komunalnymi, analizy ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych, wskaźników odzysku, poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych, zawarte są w ,,Rocznej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Pełczyce”.  

 ,,Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pełczyce za 

rok 2018" zamieszczona jest na stronie BIP Pełczyce pod adresem:  

http://bip.pelczyce.pl/unzip/3934.dhtml. 

 

9. Program ochrony środowiska (art. 17 Poś)  

 Program Ochrony Środowiska  na lata 2010- 2013 z perspektywą do roku 2017 został 

zatwierdzony Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 31 marca 2011 r. 

 Program Ochrony Środowiska jest podstawowym dokumentem koordynującym 

działania  na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Głównym celem programu jest 
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dostosowanie polityki ekologicznej Gminy Pełczyce wynikającej ze Strategii Rozwoju do 

realizacji polityki ekologicznej Państwa. Dokument definiuje podstawowe kierunki, zadania 

oraz cele ekologiczne niezbędne do realizowania polityki ekologicznej Państwa w obszarze 

gminy.  

 Program przekazuje informacje na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz 

stanu poszczególnych komponentów środowiska. Uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i 

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

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

ochroną powierzchni ziemi, ochroną wód podziemnych i powierzchniowych, ochroną 

powietrza atmosferycznego, środowiska akustycznego oraz charakterystyką poszczególnych 

zasobów przyrodniczych na terenie gminy. Dokument ten organizuje system informacji o 

stanie środowiska i działań zmierzających do jego poprawy na terenie gminy Pełczyce.          

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska zostanie sporządzona w roku 2019.                                                                                                   

10. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy 

Pełczyce na lata 2007- 2032 

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

6 marca 2007 r. 

Głównym jego celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów 

zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe 

unieszkodliwienie. 

Program zakłada realizację następujących zadań: 

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

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

3. Zapoznanie mieszkańców z procedurami usuwania, zabezpieczania                                         

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. 

4. Propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska                         

i zdrowia człowieka usuwania azbestu. 

5. Zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na 

zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

6. Bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego realizacji 

władzom samorządowym i jego mieszkańcom.  
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Mieszkańcy Gminy Pełczyce cyklicznie usuwali azbest do 2017 roku. 

 W 2018 roku nie zutylizowano wyrobów zawierających azbest z uwagi na brak 

możliwości pozyskania dofinansowania WFOŚiGW w Szczecinie. 

11. Program usuwania Barszczu Sosnowskiego  

 Przyjęty uchwałą Nr IX.66.2015  Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 Celem Programu ,,Usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pełczyce" jest 

zminimalizowanie ryzyka narażenia zdrowia mieszkańców Gminy Pełczyce i pozostałych 

osób: 

- poprzez działania propagandowe mające na celu uświadamianie społeczeństwa o 

szkodliwości barszczu Sosnowskiego i ewentualnych skutkach styczności z rośliną, 

- poprzez zwalczanie roślin. 

 By osiągnąć wyznaczony cel należy połączyć zadania polegające na zwalczaniu 

mechanicznym i chemicznym jak i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach wynikających 

z obecności barszczu Sosnowskiego. Zadaniem Programu jest określenie sposobów 

sukcesywnego zwalczania barszczu Sosnowskiego. Niszczenie barszczu Sosnowskiego na 

terenie Gminy Pełczyce realizowane poprzez zlecenie usługi skoordynowanego niszczenia 

barszczu metodą chemiczną - trzykrotnie w czasie sezonu. 

        Pochodzi z południowego i wschodniego Kaukazu i Zakaukazia. Obecnie 

rozprzestrzenia się na obszarach Europy Środkowej i Wschodniej jako roślina inwazyjna 

stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz wywołując niekorzystne 

zmiany w środowisku przyrodniczym. 

Początkowo barszcz Sosnowskiego wprowadzany był jako wysokoplenna, bogata w białko i 

węglowodany roślina paszowa przeznaczona na kiszonki. W latach 70-tych ubiegłego wieku 

w Polsce używany był nie tylko jako pasza dla zwierząt ale także jako roślina miododajna 

oraz atrakcyjna ozdoba ogrodów i parków. Niestety raz uwolniony do środowiska barszcz 

wymknął się spod kontroli i zaczął rozprzestrzeniać się na nowych terenach. 

       Na terenie Gminy Pełczyce została przeprowadzona inwentaryzacja występowania 

barszczu Sosnowskiego w 2015 roku. Przybliżona wielkość jego występowania wynosiła 

około 24 ha. 

Inwentaryzacja jest aktualizowana na bieżąco i jest otwarta z uwagi na inwazyjny charakter 

rośliny. 
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Barszcz Sosnowskiego to roślina inwazyjna stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi 

i zwierząt oraz wywołuje 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 z terenu Gminy Pełczyce został 

opracowany program usuwania barszczu Sosnowskiego. 

Biorąc pod uwagę zagrożenia dla zdrowia mieszkańców gminy, ochrony środowiska i 

przyrody, powodowane występowaniem barszczu Sosnowskiego, uzasadnionym jest podjęcie 

przez Gminę Pełczyce działań mających na celu zwalczanie populacji tej rośliny. 

Proces likwidacji barszczu Sosnowskiego jest długotrwały co najmniej 4-5 lat i kosztowny. 

Gmina Pełczyce będzie ubiegała się o dotacje ze środków finansowych Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na walkę z barszczem 

Sosnowskiego. 

Gmina Pełczyce rozpoczęła usuwanie barszczu Sosnowskiego od roku 2017,a  w  2018 roku 

wykonano zabiegi mające na celu zwalczanie chwastów na obszarze 27,4 ha. 

12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce 

 Głównym elementem kształtującym politykę społeczną w Gminie Pełczyce jest 

przyjęta w 2015 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce na lata 

2016-2023 (Uchwała NR XI.75.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r.    

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pełczyce). 

Dokument ten powstał na podstawie gruntownej analizy i badań zagrożeń w obszarze 

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

i marginalizacji grup społecznych. Po dokonaniu identyfikacji zdiagnozowanych problemów 

społecznych wyodrębniono sześć obszarów strategicznych, na kanwie których została 

zbudowana obecnie obowiązująca, wymieniona wyżej strategia. Obszary te to :  

- poszukiwanie rozwiązań oraz rozwijanie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych, 

- działania profilaktyczne oraz pomocowe ukierunkowane na rozwiązania problemów 

uzależnienia od alkoholu i narkotyków, 

- realizacja działań ukierunkowanych na zaspokajanie podstawowych potrzeb osób 

szczególnie zagrożonych marginalizacją, 

- tworzenie systemu wsparcia instytucji rodziny, 

- działania na rzecz tworzenia godnych warunków zamieszkania na terenie Gminy, 
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- wzmocnienie oddziaływania oraz intensyfikacja działań MGOPS w Pełczycach. 

 Wszystkie te działania uwzględniają sytuację demograficzną, społeczną, gospodarczą, 

mieszkaniową, materialną i zdrowotną mieszkańców Gminy Pełczyce jak również zasoby i 

możliwości Gminy oraz instytucji realizujących zadania strategiczne. 

 Władze Gminy Pełczyce, najpierw tworząc, a następnie przedstawiając strategię 

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

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

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

mocą w trzecim, kolejnym roku realizacji omawianego dokumentu. 

 Ilość wykonanych działań szczególnie z zakresu pomocy społecznej jest olbrzymia i 

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

elementów.  

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

zagrożonych marginalizacją. 

 Główną instytucją odpowiedzialną za realizację tego celu jest oczywiście Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach. Coroczne „Oceny zasobów 

społecznych” (za 2018 r. na stronie BIP pod adresem 

https://bip.pelczyce.pl/strony/3925.dhtml) świadczą, że wszystkie elementy założone do 

realizacji są w całej rozciągłości realizowane.  

 Analizując ocenę zasobów pomocy społecznej na poziomie ogólnym i całościowym                  

w porównaniu do lat poprzednich możemy zauważyć charakterystyczne tendencje. Wyraźnie 

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

Ma to związek z rozszerzeniem katalogu świadczeń rodzinnych, spadającym bezrobociem 

oraz polepszającą się sytuacją na rynku pracy.  

 Utrzymujący się wzrost gospodarczy i zapotrzebowanie na rynku pracy, świadczenia 

rodzinne i pomoc państwa w wychowaniu dzieci powoduje, że wskaźnik deprywacji lokalnej 

ma wyraźną tendencję spadkową. Tendencje te mają wymiar pozytywny i są pożądane. 

Świadczą one o zmniejszaniu się ubóstwa i biedy. Coraz mniej świadczeń przyznaje się 

właśnie z tego powodu. Świadczenia rodzinne, poza poszerzeniem katalogu tych świadczeń 

demograficznie mają na terenie Gminy Pełczyce rok do roku podobny poziom i ilość 

beneficjentów utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zwiększa się za to ilość świadczeń w 

postaci pracy socjalnej pracowników ośrodka wobec rodzin lub osób. Porównanie tych dwóch 

tendencji oznacza, iż zmienia się charakter pracy ośrodka pomocy społecznej. Trend ten 

zauważalny jest już od paru lat. Charakterystyczne jest, że spadek ubóstwa i biedy, 
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zwiększenie zasobów finansowych osób i rodzin powoduje powstawanie innych problemów 

społecznych i patologii wymagających rozszerzenia skali ilości pracy socjalnej, poradnictwa 

psychologicznego, prawnego, terapeutycznego i usług asystenckich. MGOPS w Pełczycach 

analizując powyższe tendencje już od zeszłego roku prowadzi prace zmierzające do zmian 

organizacyjnych tak by w sposób ciągły dostosować się do tych zmian i oddzielić system 

decyzyjny od pracy socjalnej celem osiągnięcia jej większej dostępności i skuteczności. Ma to 

również związek z inną zauważalną tendencją. Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców 

potrzebujących pomocy w formie usług opiekuńczych, asystenckich lub wymaga 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Ma to związek z faktem wydłużenia się średniej 

życia osób w wieku poprodukcyjnym, poprawą metod leczenia i zwalczania chorób o 

charakterze społecznym jak również poprawą i skutecznością diagnostyki chorób na 

wczesnym etapie. Niestety ma to i tę tendencję, że osoby w zaawansowanym wieku, 

przewlekle chore, samotne wymagają pomocy w codziennej egzystencji. Gmina Pełczyce 

realizuje taką pomoc jako zadanie własne w formie usług opiekuńczych oraz opłaca część 

kosztów za pobyt w DPS. Powoduje to systematyczny wzrost wydatkowanych funduszy w 

tym rozdziale budżetowym. Obserwując powyżej opisany trend MGOPS w Pełczycach 

przewiduje w następnych latach zwiększenie personelu świadczącego usługi opiekuńcze 

odchodząc od usług świadczonych w formie usług sąsiedzkich opłacanych jako umowa 

zlecenie. W chwili obecnej na etacie pracuje jedna opiekunka. 

 Ilość zadań realizowanych przez MGOPS w Pełczycach ciągle się zwiększa co 

pociąga za sobą potrzebę zmiany infrastruktury lokalowej ośrodka pomocy społecznej. 

Potrzeba takiej zmiany jest dostrzegana przez władze Gminy. Brak jednak odpowiedniego 

zaplecza powoduje różne ograniczenia i utrudnienia. Stan techniczny zajmowanych 

pomieszczeń wymaga w najbliższym czasie zdecydowanej poprawy. Szczególne znaczenie 

ma infrastruktura elektryczna oraz teleinformatyczna. Ma to bezpośredni związek z 

postępującą na dużą skalę informatyzacją i elektronizacją obsługi świadczeń w pomocy 

społecznej oraz świadczeniach rodzinnych.  

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

ilości osób biorących udział w „pracach społecznie użytecznych”. W roku obecnym tylko 29 

osób – w poprzednich ok. 70. Tendencja ta jest pozytywna i ma związek ze zwiększającym 

się zapotrzebowaniem na pracowników we wszystkich sektorach gospodarki. Z punktu 

Gminy ma to odzwierciedlenie w postaci zmniejszającej się liczbie pracowników biorących 

udział w pracach porządkowych na terenie całej gminy Pełczyce. Tendencja ta ma charakter 
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stały co w konsekwencji   w najbliższych latach doprowadzi do potrzeby znalezienia 

alternatywnej formy realizacji prac porządkowych. 

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

Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadził kolejną edycję wydawania 

żywności dla mieszkańców Gminy Pełczyce. W tym roku przed Świętami Wielkiej Nocy 

wydano 21 642,88 kg żywności w formie różnych produktów spożywczych dla 870 osób. 

 W roku 2018 MGOPS w Pełczycach wprowadził również dwie nowe formy pomocy.                         

Są to: Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora, 

uprawniające do szeregu ulg i bonifikat w podmiotach gospodarczych na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. Karty cieszą się dużym zainteresowaniem i do tej pory 

wydano ich ok.  400. 

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

realizacja polityki społecznej na terenie Gminy Pełczyce przebiega zgodnie z ogólnymi 

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

możliwe projekty i inicjatywy do realizacji i wdrażają na rzecz mieszkańców. 

Ośrodek w trakcie obowiązywania strategii oprócz zadań ustawowych pomocy społecznej 

skupił i przejął inne zadania z zakresu zadań społecznych realizowane dotychczas przez inne 

instytucje gminne.  

 W chwili obecnej można powiedzieć, że w zakresie organizacyjnym MGOPS  w 

Pełczycach skupia cały obszar pomocy, opieki i usług społecznych jak również świadczeń 

rodzinnych i stypendialnych. Taka forma organizacyjna pozwala na bardziej efektywną pracę, 

sieciowanie form pomocy jak również wiarygodną weryfikację danych.  

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

świadczeniami i usługami skupione są w jednym miejscu. 

 Pracując nad dalszym rozwojem możliwości pomocowych, MGOPS w Pełczycach rok 

do roku zwiększa koszyk różnych nowych możliwości służenia mieszkańcom Gminy 

Pełczyce.  

Rok 2018 był jednym z najlepszych i przełomowym ze względu na ilość realizowanych form 

różnego rodzaju pomocy. Był też rekordowym pod względem budżetu jaki został 

przeznaczony na działania społeczne. W 2018 roku MGOPS zaczął realizację trzech dużych 

projektów z EFS. Po pierwszym roku ich realizacji można powiedzieć, że zrealizowanych z 

sukcesem. Osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki.  W chwili obecnej realizowana jest 

druga część tych projektów. Z działań tych skorzystają kolejne dziesiątki mieszkańców 

Gminy Pełczyce. Warto nadmienić, że ilość podejmowanych działań, ich jakość, dostępność, 
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ilość grup społecznych do których jest skierowana jest zauważalna nie tylko w naszej 

społeczności lokalnej, ale również poza nią.  

MGOPS w Pełczycach jest wskazywany jako dobry przykład dla innych ośrodków pomocy. 

Każdy z trzech realizowanych projektów wpisuje się cele założone w strategii.  

1. "Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce” wpisuje się w realizację celu 

strategicznego nr 3. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 Umowa o dofinansowanie z Programu RPOWZ na lata 2014-2020 została podpisana  

16.11.2017 r.  

 Całkowita wartość Projektu  wynosi:  321.356,25zł.   

 Dofinansowanie: 305.224,25zł .  

 Projekt jest w trakcie realizacji. 

2.  „Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce” wpisuje 

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

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

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

 Umowa o dofinansowanie z Programu RPOWZ na lata 2014-2020 została podpisana  

06.11.2017 r.  

 Całkowita wartość Projektu  wynosi:  283.800,00zł.   

 Dofinansowanie: 269.610,00zł.  

 Projekt jest w trakcie realizacji. 

3. "Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce” całkowicie wpisuje się w realizację 

celu strategicznego nr 2, czyli tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu instytucji 

rodziny. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin poprzez zapewnienie im 

kompleksowego wsparcia. 

        Umowa o dofinansowanie z Programu RPOWZ na lata 2014-2020 została podpisana  

19.12.2017 r.  

 Całkowita wartość Projektu  wynosi:  195.220,00zł.   

 Dofinansowanie: 185.459,00zl;.  

 Projekt jest w trakcie realizacji. 

Projekt ten również wpisuje się w  cel strategiczny nr 4. 

 Wszystkie realizowane projekty, działania statutowe MGOPS w Pełczycach oraz 

wszystkie inne podejmowane działania sprawiają, że realizacja głównych celów strategii 

rozwiązywania problemów społecznych przebiega sprawnie i zgodnie z założeniami. 
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Przyczyniają się do tego również inne instytucje i urzędy oraz szkoły. Trafność 

podejmowanych inicjatyw, dobrze dobrane projekty, sprawna realizacja, dobra i wydajna 

praca pozwala by powiedzieć, że strategia jest i będzie realizowana w stu procentach. 

  

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

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

przyjęty Uchwałą Nr XXIV.182.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2017 r.. 

i wpisuje się w całości w działania zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Pełczyce na lata 2016- 2023. Sprawozdanie z jego realizacji 

zamieszczone jest na stronie BIP Pełczyce pod adresem: 

http://bip.pelczyce.pl/strony/3904.dhtml.  

Również ten program jest realizowany w całej rozciągłości w sposób prawidłowy i zgodny                     

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

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

strategii jak i gminnego programu wspierania rodziny. Dlatego też, można tylko powtórzyć, 

że ostatnie lata to intensyfikacja wszystkich działań gminnej polityki społecznej, które 

przynoszą bardzo dobre wyniki, podnoszą jakość życia mieszkańców gminy, uzupełniają                    

i podnoszą ich kompetencje, dają nowe możliwości, niwelują różnice społeczne                                      

i marginalizację, rewitalizują tkankę społeczną gminy przyczyniając się do tego by 

mieszkańcom żyło się lepiej. 

 

14. Gminny program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomani  w 2018 roku. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                            

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.1030 z późn. zm.), 

realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom przebiegała 

zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Pełczycach  Gminnego programu profilaktyki                     

i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii.  

Zadania ujęte w tym programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej                  

w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy. 

 Celem głównym programu było: 

· zwiększenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach,  

 · edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieni om oraz przemocy w rodzinie, 
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· wzmacnianie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia, 

· organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 

· zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych,  innych uzależnień oraz przemocy domowej. 

 Cele szczegółowe były zgodne z kierunkami działań określonych w ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dostosowane do aktualnych 

potrzeb lokalnych i były realizowane poprzez poszczególne zadania : 

1) dofinansowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,      

narkomanii, przemocy, agresji, stosowania środków zstępczych (dopalaczy) oraz dobrego     

funkcjonowania w środowisku dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na      

terenie miasta i gminy Pełczyce, 

2) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym z      

wykorzystaniem zainteresowań młodzieży i ich aktywności fizycznej do budowania      

alternatywnych, w stosunku do picia alkoholu i zażywania narkotyków, sposobów      

spędzenia wolnego czasu i realizacji własnych zainteresowań, 

3)  udział w kampaniach profilaktycznych i edukacyjnych, uwzględniających problematykę       

uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz promocji zdrowego stylu życia, 

4) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów      

alkoholowych, mających  na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych                           

i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 

 W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 

podejmowane były poniżej przedstawione działania: 

           Liczba 
osób 

 
Lp. 

 
       Zadanie 

Miejsce 
realizacji 

 
Uczestnicy 

dzieci dorośli 

Koszt 
zadania 

1. 
 

Warsztaty profilaktyczne 
„Agresja, przemoc 
fizyczna, psychiczna, 
sytuacje trudne” 
„Zdrowe odżywianie” 
„Profilaktyka uzależnień 
od substancji 
psychoaktywnych” 
„Alkohol- nie warto” 

 
Wszystkie 
szkoły 

Młodzież 
szkolna, 
nauczyciele, 
rodzice  

 
362 

 
 

64 

 
 

7 980 

2. Kampania ogólnopolska 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 

Wszystkie 
szkoły 

Dzieci i 
młodzież 
szkolna, 
nauczyciele 
 

 
 

697 

 
 

15 

 
 

1 230 
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3. Program profilaktyczny 
rekomendowany  
„Unplugged”  

SP Pełczyce 
SP Lubiana 

Młodzież 
szkolna w 
wieku 12-14 
lat,  
Nauczyciele-
trenerzy, 
rodzice  

 
 

143 

 
 

115 

 
 

9 563 

4. Spektakle teatralne SP Pełczyce, 
SP Lubiana, 
SP Chrapowo 

Dzieci i 
młodzież 
szkolna, 

 
363 

 
- 

 
2 389 

5. Pozalekcyjne zajęcia 
sportowe 

 Młodzież 
szkolna 

 
70 

 
 
 

 
30 000 

6. Szkolenie sprzedawców 
napojów alkoholowych 

Gmina 
Pełczyce 

Właściciele 
sklepów i 
sprzedawcy 

 
- 

 
21 

 
1 250 

 

 Źródłem finansowania zadań zawartych w programie są środki finansowe z budżetu 

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

                Dochody w 2018 r. wyniosły: 130.089 zł.  

                Plan na realizację zadań w 2018 r. wyniósł:  125.000 zł, 

                Wydatki na realizację programu w 2018 r. wyniosły:  86.037 zł 

  W realizacji gminnego programu, komisja współpracowała z 4 szkołami 

podstawowymi z terenu gminy: SP Pełczyce, SP Lubiana , SP Będargowo, SP Chrapowo, 

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Policją, Poradnią Uzależnień „Zmiana” 

w Choszcznie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Stanominie, Zespołem 

Interdyscyplinarnym. 

Działalność gminnej komisji 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została na 

podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w w/w ustawie zgodnie 

z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Lp.  Wyszczególnienie 
 

L. działań  
w 2018 r. 

1. Liczba posiedzeń 
 

26 

2. Liczba wydanych postanowień administracyjnych w sprawie 
wydania opinii dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

6 

3. Wnioski skierowane do komisji, w tym: 
- Komisariat Policji, 
- M-GOPS, 
- członka rodziny 

75 
35 
29 
10 
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- kuratora sądowego 1 
4. Liczba osób zaproszonych na rozmowę interwencyjno-

motywacyjną 
W Punkcie Konsultacyjno-Interwencyjnym 

78 

5.  Liczba przeprowadzonych rozmów z osobami uzależnionymi 113 
6. Liczba osób skierowanych na badania przez biegłych sądowych 

(psychiatrę i psychologa) 
1 

7. Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w sprawie 
leczenia odwykowego 

0 

8. Liczba osób zmotywowanych do podjęcia dobrowolnie leczenia 
odwykowego 

8 

 

 Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących, pijących 

szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin, realizowane są przy ścisłej współpracy gminnej 

komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji  i instruktora terapii zatrudnionego w Punkcie 

Informacyjno- Konsultacyjnym w Pełczycach. 

 W miarę podejmowania działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 

zauważyć można „otwarcie się” środowisk wiejskich na problemy patologii społecznej. 

Wpływa coraz więcej informacji o nadużywaniu alkoholu i przemocy domowej w tych 

środowiskach. Coraz więcej zgłoszeń wpływa od członków rodziny, a nie jak dotąd z policji. 

Świadczy to o większej świadomości społecznej odnośnie możliwości udzielenia pomocy 

osobie uzależnionej, a także o wychodzeniu z problemami rodzinnymi na zewnątrz, pomimo 

mocno  zakorzenionych mitów nt. choroby alkoholowej. 

Analizując liczbę osób zgłoszonych do komisji należy pamiętać, że ustawową 

procedurą objęte są nie tylko osoby zgłoszone w danym roku kalendarzowym. Podejmuje się 

bowiem działania skierowane do wszystkich osób zarejestrowanych , jako osoby 

nadużywające alkoholu. Są  to sprawy, których prowadzenie ze względu na specyfikę 

choroby alkoholowej (nawroty, niekonsekwencja, mechanizmy obronne, a zwłaszcza 

mechanizm zaprzeczeń) jest rozciągnięte w czasie. Zdarza się, że członkowie rodzin 

wstrzymują procedurę, bowiem osoba nadużywająca alkohol pod wpływem wezwań komisji 

podejmuje abstynencję, a nawet leczenie odwykowe. Nie mając jednak odpowiedniej 

motywacji z czasem znów „sięga do kieliszka”, co skutkuje wznowieniem postępowania. Stąd 

działania komisji nie mogą się ograniczać tylko do zgłoszeń bieżących. 

 

 

 



 54

15. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 
 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki 

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

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

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

Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach  z organizacjami 

pozarządowymi – Roczny Program Współpracy.  

Konsultacje projektu Programu Współpracy  prowadzone są na podstawie Uchwały  nr 

XXV.198.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Celem głównym Programu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. 

Celami szczegółowymi  są: 

1) Aktywizowanie społeczności lokalnych z zapewnieniem równości szans rozwoju; 

2) Budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron; 

3) Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych; 

4) Wspieranie rozwoju sieci organizacji pozarządowych w wymiarze terytorialnym. 

Współpraca Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Rocznym 

Programem Współpracy ma charakter: 

o finansowy, 

o 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. 
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Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy 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: 

1) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; 

2) Prowadzenia serwisu informacyjnego skierowanego do organizacji pozarządowych 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pełczycach. 

3) Włączenie organizacji pozarządowych w działania promocyjne Gminy Pełczyce, 

zapraszanie do udziału w imprezach promocyjnych; 

4) Rekomendowanie inicjatyw przygotowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

samych organizacji w przypadku ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych, 

poszukiwania partnerów itp. 

Do zadań publicznych Gminy Pełczyce, realizowanych co roku przy współudziale 

organizacji pozarządowych należą: 

1) Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, mające na celu przeciwdziałanie 

narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom, realizowane w szczególności poprzez:  

a. Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie; 

b. Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie; 

c. Wspieranie zadań z zakresu aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień. 

2) Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności 

ruchowej, podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, promocję Gminy 

w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez 

sport, realizowanie w szczególności poprzez: 

a. Wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej. 

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

i o wolontariacie oraz Rocznym Programem Współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego przeprowadzane są co roku otwarte Konkursy Ofert, w których powoływana 

przez Burmistrza Pełczyc Komisja Konkursowa, wyłania podmioty realizujące zadania 

publiczne.  
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W wyniku otwartych Konkursów Ofert  na powierzenie realizacji zadań publicznych 

w 2018 r. na terenie gminy Pełczyce korzystało łącznie  6 organizacji. W tym 6 z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 1 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym.  

Wysokość przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa zadania 
 

Nazwa organizacji 
pozarządowej 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji na 2018 r. 
1. Sportowy sukces w grze w 

piłkę nożną poprzez szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe 
na terenie Gminy Pełczyce 

Klub Sportowy „Ina” 
Nadarzyn  

16 500,00 zł 

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

50 000,00 zł 
 

2. 

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

 
 
 
 
Klub Sportowy 
„KŁOS” Pełczyce  

30 000,00 zł 

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

Ludowy Klub 
Sportowy 
„Skrzydlaci” 
Będargowo 

11 000,00 zł 

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

Klub Sportowy 
„Pomorzanka” 
Jarosławsko 

11 000,00 zł 

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

Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy 
„Bł ękitni” Sarnik w 
Chrapowie 

16 500,00 zł 

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

Klub Żeglarski 
„Sztaksel” Pełczyce 

6 000,00 

OGÓŁEM  141 000,00 zł 

Zgodnie z rozdziałem 8. Programu Współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, realizacja Programu poddana jest monitoringowi w celu jej oceny. 
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VI. Realizacja zadań w wybranych obszarach 

1. Gospodarka komunalna, nieruchomości, drogi 

1) Infrastruktura wodna 

W zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach znajdują się 

trzy stacje uzdatniania wody, które podają wodę do sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 

90 km. 

1) Stacja uzdatniania wody Pełczyce 

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

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

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

W miejscowości Pełczyce znajdują się dwa ujęcia wody: „ ujęcie wody w Pełczycach” 

oraz „ ujęcie wody w  PGR Pełczyce”. 

Na terenie „ujęcia w Pełczycach” stwierdzono występowanie dwóch czwartorzędowych 

warstw wodonośnych. Obecnie wykorzystywane studnie w ww. ujęciu to: 

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

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

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

Na terenie „ujęcia PGR Pełczyce” występują 3 warstwy wodonośne poziomu 

plejstoceńskiego. Obecnie wykorzystywana w ujęciu „PGR Pełczyce” jest: 

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

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

600 m3/dobę, 18.000 m3/m-c, 216.000 m3/rok. 

 Stacja uzdatniania wody w Pełczycach jest obiektem wybudowanym w latach 70 

ubiegłego wieku. W roku 2019 na SUW w Pełczycach rozpoczęły się prace modernizacyjne, 

w wyniku czego wymieniona zostanie na nową infrastruktura techniczna przez co proces 

uzdatniania wody zostanie unowocześniony. 

Ukształtowanie terenu gminy oraz odległości na jakie dostarczana  jest woda 

spowodowała konieczność wybudowania w miejscowości Sarnik stacji podnoszenia ciśnienia 

wody dla miejscowości Sarnik i Niesporowice. 

2) Stacja uzdatniania wody Lubiana 

  Stacja uzdatniania wody Lubiana zasila w wodę następujące siedem miejscowości: 

Lubiana, Lubianka, Boguszyny, Bukwica, Płotno, Nadarzyn, Brzyczno. 
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Rurociągi łączące poszczególne miejscowości są nowe, natomiast sieć w samych 

miejscowościach wybudowana została w latach 70 XX w.  

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

którym eksploatowane są trzy studnie: 

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

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

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

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

192 m3/dobę, 5.760 m3/m-c, 69.120 m3/rok. 

3) Stacja uzdatniania wody Przekolno 

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

Będargowo, Będargowiec, Jarosławsko. 

W miejscowości Przekolno znajduje się jedno ujęcie wody z utworów 

czwartorzędowych, na którym eksploatowane są dwie studnie: 

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

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

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

216 m3/dobę, 6.480 m3/m-c, 77.760 m3/rok. 

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

zautomatyzowane (inwestycje zostały zakończone i oddane do użytkowania w 2011                        

i w 2012 roku).  

W 2018 r. prowadzono działania mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody, w 

tym celu między innymi zakupiono pompę z przetwornicą na SUW w Pełczycach, a także 

wymieniono pompę głębinową na SUW Przekolno. Wymieniono niesprawne przyłącza 

wodociągowe w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Przekolno, Lubiana, Pełczyce. Na 

bieżąco usuwano awarie, dokonywano niezbędnych remontów. 

2) Infrastruktura kanalizacyjna 

W zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach znajdują się 

trzy oczyszczalnie ścieków:  
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1. Oczyszczalnia ścieków Pełczyce odbiera ścieki z następujących miejscowości: 

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

Chrapowo, Jagów. Na sieci kanalizacyjnej funkcjonuje 38 przepompowni ścieków.  

W roku 2018 rozpoczęła się modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni 

ścieków w aglomeracji Pełczyce, na rok 2020 planowana jest  modernizacja oczyszczalni 

ścieków  w Pełczycach. 

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

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

kanalizacyjna wybudowana została na początku XX w.  

3. Oczyszczalnia ścieków Sarnik odbiera ścieki z miejscowości: Sarnik, Niesporowice.  

Oczyszczalnia zostanie zlikwidowana w roku 2019, a ścieki trafiające na tę oczyszczalnię 

będą przesyłane za pośrednictwem dużej przepompowni, do sieci kanalizacyjnej Oczyszczalni 

Ścieków Pełczyce.  

 Prowadzono działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom gminy 

nieprzerwanego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej. Głównym zajęciem pracowników 

działu kanalizacji  było usuwanie bardzo licznych awarii na przepompowniach ścieków.  

Dokonywano niezbędnych remontów i wymian w zakresie infrastruktury technicznej zarówno 

na przepompowniach jak i oczyszczalniach ścieków. 

3) Cmentarze komunalne 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje następującymi cmentarzami: 

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

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

Pełczycach wymagają remontu. Są to  ogrodzenia z płyt betonowych budowane w latach 70-

80 ubiegłego wieku. 

Alejki na cmentarzach w Jarosławsku, Jagowie, Krzynkach oraz częściowo w  Pełczycach 

(ok. 30%)  wymagają wymiany.  

Na cmentarzu w Pełczycach w roku 2018 wyremontowana została kaplica cmentarna, 

wybudowano budynek gospodarczy wraz z toaletą publiczną, wymieniono również                             

i dostawiono nowe ławki. Do cmentarzy w Krzynkach i Jagowie doprowadzona została woda. 

Na wszystkich cmentarzach prowadzone były na bieżąco prace porządkowe oraz 

pielęgnacyjne. 
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4) Parki miejskie 

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

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

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

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

funkcjonalne ulegnie częściowej zmianie w związku z inwestycjami zagospodarowania 

terenów wokół jeziora Panieńskiego oraz planowaną budową ścieżki rowerowej.  

Parki miejskie są wg bieżących potrzeb pielęgnowane poprzez koszenie trawników, pielenie, 

nasadzanie nowych roślin oraz cięcie żywopłotów. W 2018 roku odnowiono, oraz urządzono 

nowe skwery na ul. Rynek Bursztynowy, ul. Armii Polskiej i ul. Kościuszki, co wpłynęło na 

znaczną poprawę estetyki w Pełczycach. 

 

5) Place miejskie 

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

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

„Stary Rynek”, którego modernizacja dobiega aktualnie końca. Plac Mickiewicza będzie 

docelowo miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym z mini- placem zabaw dla dzieci oraz 

miejscem uroczystych spotkań mieszkańców - w części z pomnikiem 100 - lecia odzyskania 

prze Polskę niepodległości.  

 W roku 2018 ZGKiM dokonał wycinki drzew i usunięcia krzewów na Placu 

Mickiewicza. Prace te związane były z prowadzoną  modernizacją Placu. Na rynku 

Bursztynowym dokonano wymiany małej architektury miejskiej – ławek, stojaków na rowery, 

donic wraz z nasadzeniami.   

 

6) Drogi gminne i chodniki 

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

większości znajdują się w dobrym stanie technicznym, w związku z prowadzonymi w 

ostatnich latach modernizacjami. Potrzebę modernizacji należy wskazać na następujących 

ulicach: 

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

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

3. ul. Polna - brak chodników. 

4. ul. Wiejska – w części drogi dojazdowej wykonanej z trelinki - do remontu, brak 

chodników. 
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5. ul. Parkowa – nawierzchnia asfaltowa do remontu. 

6. ul. Dworcowa – nawierzchnia asfaltowa do remontu. 

 Niezależnie od publicznych dróg gminnych istnieje sieć dróg wewnętrznych, z których 

wyodrębnione są drogi osiedlowe występujące w zurbanizowanych obszarach miejscowości; 

Lubiana, Lubianka, Nadarzyn, Płotno, Brzyczno, Boguszyny, Przekolno, Jarosławsko, Jagów, 

Sarnik, Niesporowice i Wierzchno. 

 W wyniku przeprowadzonych remontów nawierzchni tych dróg (nawierzchnie z kostki 

betonowej w mniejszym zakresie z masy bitumicznej) ich stan obecny jest bardzo dobry. 

 W wyniku współpracy ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie polegającej na 

współfinansowaniu remontów nawierzchni dróg powiatowych zmodernizowano nawierzchnie 

dróg w kolejności chronologicznej nr 2216Z Bolewice-Lubiana, nr 2214Z Pełczyce-

Jarosławsko, nr 1716Z od skrzyżowania z DW nr 151 – Sułkowo, nr 2210Z Płotno- 

Brzyczno- Nadarzyn, nr 2211Z Pełczyce-Sarnik i nr 1586Z Pełczyce-Chrapowo. 

Nadmienić należy, że do pilnego remontu pozostają  niżej wymienione drogi powiatowe: 

nr 1586Z odcinek Pełczyce-Jagów, nr 2213Z Pełczyce-Krzynki oraz w dalszej kolejności nr 

2208Z Jagów- Chrapowo- Żydowo, nr 2158Z Sarnik- Niesporowice- Krzynki i nr 2246Z 

Przekolno- Będargowo- Krzynki. 

 W 2018 r. dokonywano porządkowania oraz bieżących napraw chodników miejskich 

w Pełczycach. W miejscowościach Nadarzyn, Niesporowice oraz Płotno zamontowano progi 

zwalniające. Na drogach w Nadarzynie, Chrapowie i Niesporowicach dokonano cięć 

sanitarnych drzew na odcinkach, na których zwisające gałęzie utrudniały dowóz dzieci do 

szkół.  

  

7) Boiska sportowe 

W gminie Pełczyce znajduje się 10 trawiastych boisk sportowych, 5 z nich w 

miejscowościach: Pełczyce, Nadarzyn, Sarnik, Będargowo, Jarosławsko, utrzymywanych jest 

w dobrym stanie dzięki funkcjonowaniu w tych miejscowościach zespołów piłkarskich. 

Pozostałe boiska we wsiach: Płotno, Boguszyny, Przekolno, Jagów, oraz Bolewice nie są 

obecnie wykorzystywane do celów sportowych.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach nadzoruje obiekty 

sportowe typu „orlik” w miejscowościach: Przekolno, Jarosławsko, Chrapowo oraz boiska 

wielofunkcyjne zlokalizowane w miejscowościach Boguszyny, Sarnik i Lubianka. 

Pomieszczenie szatni na „Orliku” w Przekolnie wymaga remontu kapitalnego.  
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    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach wspiera zarząd KS 

Kłos Pełczyce w bieżącej pielęgnacji boiska sportowego w Pełczycach poprzez użyczanie  

sprzętu technicznego.  

Na orlikach dokonano wiosennego czesania nawierzchni boisk, na bieżąco 

dokonywano niezbędnych napraw instalacji wodociągowych, elektrycznych oraz ogrodzeń. 

Na obiekcie przy szkole w Pełczycach zakupiono i zamontowano siatki ochronne tzw. 

„piłkochwyty”. 

 

2. Oświata i edukacja 

1) Sieć placówek oświatowych Gminy Pełczyce w roku szkolnym 2017/2018 

1. Publiczne Przedszkola-                                     Miejsko– Gminne Przedszkole w Pełczycach 

2. Odziały „0” przy szkołach podstawowych-  

- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Chrapowie 

- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Będargowie 

- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Lubianie 

3. Szkoły Podstawowe 8-klasowe- 

- Szkoła Podstawowa w Chrapowie 

                                - Szkoła Podstawowa w Będargowie 

4. Szkoły Podstawowe 8 klasowe z oddziałami gimnazjalnymi   

- Szkoła Podstawowa w Pełczycach 

- Szkoła Podstawowa w Lubianie 

 

2) Liczba dzieci w placówkach przedszkolnych i szkolnych (wg sprawozdania SIO na 

dzień 30.03.2018 i 30.09.2018) 

 

a) Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  

Miejsko – Gminne Przedszkole w Pełczycach: 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 5, liczba dzieci - 122- liczba oddziałów w 

roku szkolnym 2018/2019 – 5, liczba dzieci - 35  

Szkoła Podstawowa Chrapowie: 

- liczba oddziałów „0” w roku szkolnym: 2017/2018 – 1, liczba dzieci- 16, 
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- liczba oddziałów „0” w roku szkolnym 2018/2019 – 1, liczba dzieci- 18, 

Szkoła Podstawowa w Będargowie:  

- liczba oddziałów „0” w roku szkolnym 2017/2018 – 1, liczba dzieci- 24, 

- liczba oddziałów „0” w roku szkolnym 2018/2019 – 1, liczba dzieci- 24 

Szkoła Podstawowa w Lubianie: 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 1, liczba dzieci- 20, 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 – 2 ( z tego: poniżej „0” – 0,53 oddziału; 
oddział „0” –  

b)  Szkoły podstawowe: 

Szkoła Podstawowa w Chrapowie: 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 7, liczba dzieci- 102, 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 – 8, liczba dzieci- 104. 

Szkoła Podstawowa w Będargowie: 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 7, liczba dzieci- 115, 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 – 8, liczba dzieci- 128. 

Szkoła Podstawowa w Lubianie: 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 8, liczba dzieci- 146, 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 – 9, liczba dzieci- 157 

Szkoła Podstawowa w Pełczycach: 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 12, liczba dzieci- 233, 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 – 14, liczba dzieci- 250. 

c) Publiczne Gimnazja  

Szkoła Podstawowa w Pełczycach: 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 4, liczba dzieci- 78, 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 – 2, liczba dzieci- 37. 

Szkoła Podstawowa w Lubianie: 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 2, liczba dzieci- 40, 

- liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 – 1, liczba dzieci- 21. 

d) Miejsko- Gminny Żłobek w Pełczycach 

- liczba oddziałów 1, liczba dzieci- 15 
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3) Dodatkowe informacje związane z organizacją działalności oświatowej w placówkach 
na terenie Gminy Pełczyce wg stanu na dzień 31.08.2018. 

a) Informacja na rok szkolny 2017/ 2018 

 SP 
Chrapowo 

SP 
Będargowo 

SP 
Lubiana 

SP 
Pełczyce 

Gim. 
Lubiana 

Gim. 
Pełczyce 

Razem 
gmina 

Średnia liczba 
uczniów w oddziale 
2017/2018 

14,75 17,38 18,44 19,42 20 19,5 18 

liczba uczniów 
korzystających ze 
stołówki szkolnej  

49 30 70 104 17 16 286 

Niepełnosprawni  - 4 5 8 1 2 20 

pomoc materialna 
– wyprawka 
szkolna 2017/2018 
(il.uczniów) 

- - 1 1 - - 2 

Dzieci w świetlicy 
szkolnej  

59 50 122 50 37 48 366 

Liczba dzieci 
dowożonych  

77 84 70 29 6 39 305 

Dzieci korzystające 
z zajęć specjalnych  
w tym: 

57 28 77 48 27 7 244 

- rewalidacyjne - 4 3 5 1 1 14 

- dydaktyczno –
wyrównawcze 

14 8 49 - 20 - 91 

- korekcyjno –
kompensacyjne 

31 - - 12 - - 43 

- logopedyczne 12 16 7 18 0 1 54 

socjoterapeutyczne/ 
doradztwo d/s 
kształcenia 

- - - 1 - 1 2 

- inne terapeutyczne - - 18 12 6 4 40 

Zajęcia 
pozalekcyjne (koła: 
informatyczne, 
sportowe 
przedmiotowe, 
artystyczne, 
turystyczne i  inne) 

7 kół / 96 
uczniów 

2 koła/ 25 
uczniów 

6 kół/ 67 
uczniów 

11 kół / 
76 

uczniów 

2 koła/ 
16 

uczniów 

13 kół/ 
78 

uczniów 

41 kół/ 
358 

uczniów 
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b) Informacja na rok szkolny 2018/ 2019 

 SP 
Chrapowo 

SP 
Będargowo 

SP 
Lubiana 

SP 
Pełczyce 

Gim. 
Lubiana 

Gim. 
Pełczyce 

Razem 
gmina 

Średnia liczba 
uczniów w oddziale 
2018/2019 

13,56 16,89 17,37 17,86 21 18,50 16,81 

liczba uczniów 
korzystających ze 
stołówki szkolnej  

50 35 64 92 7 5 253 

Niepełnosprawni  - 7 5 8 1 1 22 

pomoc materialna – 
wyprawka szkolna 
2018/2019 
(il.uczniów) 

- - - 1 - - 1 

Liczba dzieci 
dowożonych  

92 95 76 29 5 21 318 

Dzieci korzystające 
z zajęć specjalnych  
w tym: 

26 20 96 86 26 6 260 

- rewalidacyjne - 5 3 5 1 1 15 

- dydaktyczno –
wyrównawcze 

14 7 41 46 21 - 129 

- korekcyjno –
kompensacyjne 

- - 22 15 - 3 40 

- logopedyczne 12 8 11 18 0 1 50 

-socjoterapeutyczne/ 
doradztwo d/s 
kształcenia 

- - - 2 - 1 3 

- inne terapeutyczne - - 19 - 4 - 23 

Zajęcia 
pozalekcyjne (koła: 
informatyczne, 
sportowe 
przedmiotowe, 
artystyczne, 
turystyczne i  inne) 

5 kół / 83 
uczniów 

3 koła/ 40 
uczniów 

8 kół/ 99 
uczniów 

19 kół / 
151 

uczniów 

2 koła/ 
21 

uczniów 

8 kół/ 68 
uczniów 

45 kół/ 
462 

uczniów 
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3. Działania w zakresie kultury i promocji Gminy Pełczyce  

1) Działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach w 2018 r. 

        W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, M-GOK zorganizował wiele imprez 

oraz współuczestniczył w organizowaniu spotkań okolicznościowych w gminie. 

 Najważniejsze wydarzenia, to: 

Miesiąc Nazw wydarzenia/ imprezy 

obchody Święta Trzech Króli 

S
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cz
eń

 2
01

8 

W ramach ferii zimowych: 
- spotkanie z aktorami Kopalni Marzeń z Olkusza, którzy zaprezentowali się w 
programie pn.: „W krainie jaskiniowców” 
- pokaz iluzji pn.” „Magia na wesoło” w wykonaniu firmy Apollino; 
- przedstawienie teatralne z elementami języka angielskiego pt.: „W 7 dni 
dookoła bajek” w wykonaniu aktorów teatru „TAK” z Krakowa 
Spotkanie przedsiębiorców gminy Pełczyce z przedstawicielami Polskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości celem omówienia projektu realizowanego w ramach 
Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane 
do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Lu
ty
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współorganizacja kursu komputerowego dla seniorów, zorganizowanego w 
ramach projektu „Certyfikowane kompetencje Komputerowe” przez firmę 
Intacto. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej                     
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 Oś Priorytetowa VIII Edukacja. 
gminne eliminacje „Małego Konkursu Recytatorskiego” Przeglądu 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2018. Jury wysłuchała 29 uczestników, po 
czym wyłoniła laureatów, którzy prezentowali naszą gminę podczas eliminacji 
powiatowych 

program kabaretowy w wykonaniu grupy REWERS w ramach obchodów 
„Święta Kobiet” 

spektakl teatralny z okazji „Powitania Wiosny” w wykonaniu uczestników zajęć 
wokalnych i kukiełkowych 

Grupa Kopystek działająca przy ośrodku kultury zdobyła wyróżnienia 
reprezentując gminę Pełczyce na Jarmarku Wielkanocnym w Choszcznie. 
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gminne eliminacje: Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów 
Plastycznych Dzieci i  Młodzieży Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
2018. 
gminne eliminacje Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Przegląd 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego 2018 
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Uczestnicy warsztatów plastycznych odbywających się w Miejsko-Gminny 
Ośrodku Kultury w Pełczycach zdobyli tytuły laureatów oraz wyróżnionych w 
Przeglądzie Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt. „Gdy 



 67

 będę dorosły, to zmienię…” organizowanym przez ChDK. 
eliminacje gminne Wojewódzkiego Przeglądu  Zespołów Tanecznych PARA 
2018. 
 Podczas Pikniku Nad Odrą odbył się konkurs kulinarny „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, w którym Grupa Kopystek z MGOK w 
Pełczycach zajęła zaszczytne III miejsce za Bogracz Kopystek oraz Pieczoną 
Kaczkę.  

na Pełczance odbyły się kursy motorowodne z udziałem firmy Fun Jet                            
z Gorzowa Wlkp. 
Zespół „Senioritki”, otrzymał wyróżnienie Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej 
w Drawnie. 
dom kultury zorganizował spotkanie dla seniorów z funkcjonariuszami policji 
pn.: „Bezpieczny Senior”. 

M
aj
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koncert z okazji „Dnia Matki”, przygotowany przez Szkolny Klub Sportowy Top 
Dance. Ośrodek kultury był współorganizatorem przedsięwzięcia. 

X Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. W ramach imprezy odbyły się 
zajęcia żeglarskie, taneczne, zumba, oraz fitness. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem „Dnia Dziecka”                
w SP w Lubianie. 
szkolenie z zakresu zajęć plastycznych z udziałem Firmy ASTRA S.A. 
Powitanie Lata na „Pełczance” dla dzieci i młodzieży uczestniczących w 
warsztatach plastycznych. 
"Kopystki" reprezentowały Gminę Pełczyce  w Centrum Współpracy 
Międzynarodowym w Grodnie k. Międzyzdrojów na warsztatach kulinarnych pn. 
„Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem” 
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Dom kultury wraz ze Stowarzyszeniem Amber Szczecin oraz Klubem 
Żeglarskim „Sztaksel” zorganizował III Pełczyckie Wyścigi Smoczych Łodzi.        
"Kopystki" zdobyły wyróżnienie reprezentując gminę Pełczyce na corocznych 
Targach Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA. 
Letnia Biesiada Pełczycka  
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Wycieczka dla grupy wokalno- kukiełkowej do miasteczka rozrywki „Dziki 
Zachód” w Zieleniewie. 

Pełczyckie „Święto Tataraku” 
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Grupa "Kopystek" reprezentowała Gminę Pełczyce z produktami na bazie tatarak 
w Lipianach, gdzie miała miejsce impreza pod nazwą święto produktu 
tradycyjnego i regionalnego „Chlebem i Piwem Zaczynaj”. 
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 Dożynki Gminne w Pełczycach 
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Na Pełczance odbyła się akcja profilaktyczna w ramach Roku Rzeki Odry na 
Pomorzu Zachodnim  przy współpracy z Urzędem Marszałkowski – Wydziałem 
Współpracy Terytorialnej Ratownicy WOPR przeprowadzili nieodpłatnie 
szkolenia z zakresu zasad bezpieczeństwa nad wodą podczas różnych aktywności 
wodnych, udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowali pokazy ratownictwa 
i sprzętu ratowniczego. 
Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży SP w Pełczycach zorganizowane 
przez M-GBP w Pełczycach z Panem Emilem Wittem – podróżnikiem, 
instruktorem samoobrony, przewodnikiem i fotografem 
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/ 2019 

uroczystość uświetniająca obchody 100. lecia Niepodległości 
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 recital Edyty Geppert 
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Wigilia na Rynku Bursztynowym w Pełczycach 

 

 Ponadto w okresie od 23.06-18.08 odbywały się Dni Integracji Rodzin w Gminie 

Pełczyce. M-GOK był współorganizatorem imprezy. W projekcie udział wzięło 15 sołectw: 

Jagów, Sarnik, Jarosławsko, Boguszyny, Brzyczno, Będargowo, Ługowo, Nadarzyn, 

Bukwica, Trzęsacz, Przekolno, Niesporowice, Bolewice, Płotno, Chrapowo. W ramach 

integracji zorganizowane zostały mecze piłki nożnej, rodzinne konkurencje sportowe, 

wspólna zabawa na mega grach planszowych, zumba, warsztaty taneczne, teakwondo, 

warsztaty balonowe i baniek mydlanych, malowanie buziek, rowerowe tory przeszkód i inne. 

Urozmaiceniem wydarzenia był konkurs na najciekawsze hasło promujące Dni Integracji 

Rodzin. Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty ebru czyli warsztaty malowania na wodzie. 

Ochotnicze Straże Pożarne przygotowały prezentacje wozów strażackich, symulacje 

wypadków samochodowych oraz pokazy sprawności gaszenia pożaru. Dla uczestników 

spotkań zostały przygotowane zostały puchary, dyplomy, upominki i poczęstunki. Wspólne 

spędzanie czasu podczas festynów sprawiły dzieciom wiele radości i satysfakcji z 

wykonywanych zadań, a rodzicom odprężenie oraz sprawdzenie się w roli drużynowego i 

zawodnika. Zwycięskie rodziny w nagrodę udały się na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego 
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we Wrocławiu. Część materiałów do przeprowadzenia imprez została zakupiona w ramach 

programu „Społecznik”. 

 M-GOK w Pełczycach w okresie 01.01-31.12.2018 r. prowadził działalność dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów.  

W tym czasie działały zespoły wokalne „Wesołe nutki”, „Ewenement” oraz „Senioritki”. 

W domu kultury odbywały się również zajęcia plastyczne (5 grup), zajęcia rękodzieła 

artystycznego (2 grupy), zajęcia kukiełkowe (1 grupa), zumba (1 grupa), warsztaty kulinarne 

(1 grupa), warsztaty ceramiczne (2 grupy), warsztaty malarstwa (1 grupa), warsztaty taneczne 

(1 grupa). 

 Uczestnicy zajęć brali udział w imprezach okolicznościowych, konkursach oraz 

przeglądach na różnych szczeblach zdobywając wyróżnienia i tytuły laureatów. 

 Na „Pełczance” (PCRiT) odbywały się warsztaty żeglarskie (2 grupy) w ramach 

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

          W 2018 roku odbył się generalny remont łazienek na parterze budynku sfinansowany 

ze środków własnych jednostki. 

W okresie sprawozdawczym M-GOK współpracował z firmą Open Mind w ramach 

projektu „Lingua Artes – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym 

certyfikatem”. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji językowych                               

(w zakresie języka angielskiego i niemieckiego).  Na zajęcia uczęszczali mieszkańcy gminy 

Pełczyce. 

       Ponadto w ramach współpracy zapewniono nagłośnienie na sesjach Rady Miejskiej          

w Pełczycach, na cmentarzu podczas Święta Zmarłych oraz na wiele innych wydarzeń, które 

organizowane były na terenie Gminy. 

 

 W  M-GOK swoją działalność prowadziła również Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna    oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W domu kultury odbywała się nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego 

w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie. 

 Od 2018 roku w ośrodku kultury mieści się wypożyczalnia sprzętu wspomagająco-

pielęgnacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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w ramach projektu ,,Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie 

Pełczyce’’ realizowanego przez MGOPS. 

 Na „Pełczance” w 2018 roku realizowany był Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. 

 W M-GOK mieści się również Izba Historyczna Pełczyc. Izbę odwiedzają dzieci, 

stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Pełczyc i okolic. 

W w/w okresie w pomieszczeniach M-GOK swoją statutową działalność prowadziły 

następujące organizacje społeczne i stowarzyszenia: 

1) Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 

2) Związek Sybiraków RP 

3) Polski Związek Wędkarski 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej 

 

2. Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach w  2018 r. 
 

 W   2018 r. przybyło 766  pozycji na  sumę 12 736 zł,  z czego ze środków Biblioteki 

Narodowej w ramach programu  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek- Priorytet 1” 

na  sumę  6120  zł – (352 pozycje). 

 Jednym ze  źródeł pozyskiwania środków finansowych na zakup książek oraz 

prenumeratę czasopism jest dotacja organizatora. W roku 2018 było to 6616 zł (414 

woluminów). Otrzymaliśmy również dotację ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie w 

kwocie 1 000 zł (51 pozycji). Część zbiorów pochodzi z darów przekazywanych przez 

czytelników. 

 Stałym darczyńcą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie, która zakupuje dla 

nas przede wszystkim  literaturę fachową oraz prenumeruje dwa czasopisma: Poradnik 

Bibliotekarza i Bibliotekę Publiczną. 

 Ze względu na ograniczoną liczbę etatów bibliotecznych do katalogu elektronicznego 

wprowadzamy wyłącznie materiały nabywane od momentu zakupu programu. W roku 2018 

jest to  48 % ogólnej  liczby woluminów. 

 Czasopismem dla młodzieży, które prenumerujemy  jest Cogito, z którego korzysta młodzież 

gimnazjalna i licealna. W filii bibliotecznej w Przekolnie prenumerujemy dziennik 

ogólnopolski (Gazeta Wyborcza), dziennik lokalny (Kurier Szczeciński) i  kwartalnik dla 

młodzieży (Victor). 

  W minionym roku  prawie co dziesiąty   mieszkaniec  gminy był naszym czytelnikiem 
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(średnio 9,8 czytelnika na 100 mieszkańców gminy). Wszystkie biblioteki zarejestrowały 766 

osób. Największa grupa obejmuje  dzieci i młodzież w  wieku szkolnym. Osoby uczące się 

stanowią 49,7 %  czytelników, najrzadziej bibliotekę odwiedzają osoby pracujące -22,4%. W 

kategorii wiekowej dużą grupę  stanowi młodzież w wieku 13-15 lat-  19,2 % oraz dzieci  w 

wieku 6-12 lat – 17,4 %. Liczny jest też odsetek osób w wieku 25-44 – 19 %. Liczba 

zakupionych książek na 100 mieszkańców wynosi 9,7,  natomiast  liczba wypożyczeń  

ogółem księgozbioru  na zewnątrz  na 100 mieszkańców  wynosi 326 pozycji. 

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie 

systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji to główny cel 

funkcjonowania bibliotek. 

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną, 

mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we 

współpracy ze szkołami naszej gminy, miejskim  przedszkolem i  lokalnymi organizacjami 

społecznymi. Kierowane są do dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 

Organizujemy też lekcje z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla przedszkolaków                        

z Miejskiego Przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej w Pełczycach. 

Głównym celem działalności kulturalnej oddziału dla dzieci i młodzieży Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach   jest ożywienie środowiska i wprowadzenie 

młodych czytelników  w świat literatury, możliwość rozmowy z nimi o przeczytanych 

książkach, rozbudzenie wyobraźni, promocja twórczości pisarzy  polskich (spotkania 

autorskie). 

W I półroczu 2018  r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach 
zorganizowała następujące formy pracy kulturalno-oświatowej: 

- zajęcia edukacyjno – plastyczne dla najmłodszych: „Godzina dla przedszkolaka” – wspólne 
czytanie bajek – piątkowe wieczory czytania dla najmłodszych  

- warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej: „iPadowe kreacje, wariacje i aplikacje”- możliwości 
pracy z iPadem, 

- wykonywanie laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka 

- ferie zimowe w filiach bibliotecznych – gry, konkursy, rebusy, kalambury  

- zajęcia rozwijające pamięć, język i wyobraźnię dzieci z klas I SP –„Zaprzyjaźnij się                        
z książką” 

- warsztaty dla młodzieży „Bezpieczna sieć w szkole, bezpieczna szkoła w sieci” 
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- pogadanka dla młodzieży z okazji Światowego Dnia Poezji (21 marca)  - „Poezja robi z łez 
perły…”- czytanie wierszy polskich poetów współczesnych 

- konkurs  na najpiękniejszą pisankę w filiach bibliotecznych 

-wspólne czytanie baśni H.Ch. Andersena z najmłodszymi czytelnikami z okazji rocznicy 

urodzin pisarza (2 kwietnia 1804r.) 

- warsztaty plastyczne –„ABC decoupage” dla uczniów klas IV-VI  

- spotkanie autorskie (25 kwietnia b.r.) w filii bibliotecznej w Przekolnie  dla uczniów klasy 

VI i VII SP w Lubianie z panią Anna Czerwińską Rydel-muzykiem, pedagogiem, autorką 

licznych książek dla dzieci i młodzieży o tematyce historycznej, biograficznej, muzycznej i 

społecznej m. in. („Listy w Butelce opowieść o Irenie Sendlerowej”, „Piórem czy mieczem 

opowieść  o Henryku Sienkiewiczu”, „Życie pod psem według Artura Schopenchauera”, ) 

- kiermasz książek „Książka za złotówkę” – z okazji Tygodnia Bibliotek oraz Dnia 

Bibliotekarza (8 maja) 

- konkurs literacki  z okazji Dnia Matki – „Mamo, dziękuję” 

- zabawy integracyjne w grupie  o charakterze artystycznym i sportowym w filiach 

bibliotecznych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Najmłodsi czytelnicy wzięli udział 

w różnorodnych  konkursach,  w których mogli wygrać drobne nagrody (książeczki, słodycze, 

zabawki) 

W II półroczu 2018 r.  biblioteka zorganizowała następujące formy pracy kulturalno – 

oświatowej: 

- zajęcia wakacyjne dla dzieci – rebusy, quizy, gry planszowe w filiach bibliotecznych  

-  spotkanie z Alicją w krainie czarów- „Na podwieczorku u kapelusznika” 

- konkurs plastyczny – „Wyśnione wakacje” 

- spotkanie edukacyjne- „Dobre obyczaje” – zasady dobrego zachowania 

- warsztaty dla młodzieży – „Szkodliwość wyrobów tytoniowych” 

- warsztaty edukacyjne dla młodzieży – „Narkotyki- zanim spróbujesz” 

- czytanie fragmentów  książki „Kubusia Puchatka”  obchodzonych  w rocznicę pierwszego 

wydania książki A.A. Milne’a (14  października 1926 r.) 
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- spotkanie (11 października b.r.)   dla uczniów klas VII ze Szkoły Podstawowej w 

Pełczycach sponsorowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną  w Choszcznie z panem 

Emilem Wittem- podróżnikiem, instruktorem samoobrony, przewodnikiem i fotografem. Od 

2013 r. zajmuje się eksplorowaniem zapomnianych zakątków Amazonii, pisze artykuły, 

fotografuje i filmuje. 

- Udział w obradach jury Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Mnie ta ziemia od innych 

droższa”- uroczyste rozstrzygnięcie i przyznanie nagród (26 października b.r.) 

- zabawy Halloweenowe w filii bibliotecznej w Jarosławsku- konkurs na najpiękniejszy 

kostium 

- zajęcia historyczno-edukacyjne z okazji narodowego Święta Niepodległości dla klas IV-VI 

- spotkanie autorskie (27 listopada b.r.)  dla uczniów klas I SP  z Chrapowa i  klasy II SP z 

Lubiany w filii bibliotecznej w Przekolnie z panią Joanną Wachowiak- doktorem  nauk 

humanistycznych, wykładowczynią uniwersytecką, autorką wielu książek dla dzieci.  

Zadebiutowała w roku 2013 tytułem „Opowiastki dla małych uszu”. 

- zabawy andrzejkowe w filiach bibliotecznych – wróżby i konkursy 

- Mikołajki w filiach bibliotecznych – zabawy i konkursy (drobne upominki: słodycze, 

książeczki dla najmłodszych) 

- konkurs na najpiękniejszą bombkę  – technika dowolna 

- pogadanka dla dzieci – „Boże Narodzenie w naszych domach” 

Ciekawą  formą popularyzacji wiedzy o pisarzach i ich dorobku literackim są również 

wystawy. W roku 2018 r. biblioteka  przygotowała wystawy poświęcone  twórczości m. in.:  

Ch. Perrault’a, J. A. Morsztyna,  Lewis’a Carolla, Edmondo de Amicisa, Aliny Centkiewicz, 

Zofii Kossak- Szczuckiej,  Aleksandra Fredry, Doroty Terakowskiej, Joanny Chmielewskiej,  

Krystyny Siesickiej i Jamesa O. Curwooda. Biblioteka,  oddział dla dorosłych oraz filie 

biblioteczne  organizują także  różne aktywności z obszaru kultury, edukacji i integracji 

społecznej  skierowane do osób  nieczynnych zawodowo, ale  zainteresowanych  rozwijaniem 

swojego potencjału. Seniorzy stanowią bardzo  ważną kategorię użytkowników bibliotek 

publicznych, dlatego tak istotne jest wypracowanie harmonijnej i optymalnej płaszczyzny 

wzajemnej współpracy nakierowanej na zaspokajanie potrzeb kulturalnych  tej grupy 

wiekowej. Biblioteka w Pełczycach i filie biblioteczne  stosują różne formy pracy z seniorami 
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tj. tradycyjne udostępnianie zbiorów, książka na telefon dla osób, które nie są w stanie dotrzeć 

do biblioteki, spotkania autorskie ze współczesnymi pisarzami polskimi, książki z dużą 

czcionką, dyskusyjne kluby książki, pomoc i szkolenia z zakresu  posługiwania się 

nowoczesną technologią (obsługa Internetu, programu  Microsoft Word) 

Dzięki znajomości środowiska lokalnego i analizie potrzeb osób starszych placówki 

biblioteczne mogą przyczynić się  do znacznej poprawy jakości funkcjonowania społecznego 

tej grupy osób i sprzyjać  budowaniu więzi międzyludzkich  i  wzajemnej życzliwości. 

Wszystkie placówki mają dostęp do internetu od co najmniej ośmiu  lat. 

 W 2018 roku  dokonaliśmy zakupu komputera stacjonarnego z oprogramowaniem 

Windows Home 10 do oddziału dla dorosłych   w Pełczycach oraz dwóch urządzeń 

wielofunkcyjnych (drukarka , skaner, fax) HP Deskjet Ink Advantage 4535 do filii w 

Jarosławsku i do biblioteki  w Pełczycach.  

W związku z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej zainteresowanie  tą formą 

poszukiwania informacji jest znaczne. Świadczy o tym fakt, że  liczba  odwiedzin  w czytelni 

internetowej   wynosiła   w roku 2018 – 2904 osoby. 

 

4. Bezpieczeństwo i monitoring  

  

 Na terenie gminy Pełczyce funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.  

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

natomiast najmłodszą jest jednostka Ochotniczej straży Pożarnej w Będargowie – powstała                   

w 1948 roku. 

Wykaz Jednostek OSP: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Będargowie 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszynach 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Płotnie 

 

 Wszystkie cztery jednostki są zarejestrowane w Sądzie Rejonowym - Krajowy Rejestr 

Sądowy Wydział Gospodarczy w Szczecinie.  Dwie jednostki tj. OSP Pełczyce i OSP Płotno 

są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gmina koordynuje i prowadzi 

działania ratownicze, angażując do tego wszystkie dostępne na swoim terenie jednostki a w 

razie potrzeby współdziała z jednostkami spoza swojego terenu. Uczestnicząc w akcjach 



 75

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, firm ubezpieczeniowych 

oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także środków własnych każdego 

roku gmina doposaża jednostki w bardziej nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy. W roku 

2018 w ramach pozyskanych środków z zewnątrz oraz własnych w kwocie 39.126,54 

jednostki zostały doposażone n/w sprzęt i umundurowanie: 

- węże pożarnicze W-52 i W-75, 

- zatrzaśniki aluminiowe, 

- radiotelefon samochodowy, 

- hełmy, 

- aparaty powietrzne z maską, 

- ubrania specjalne, 

- buty specjalne, 

- pasy strażackie, 

- rękawice, 

- kominiarki. 

 Ponadto  w ramach dotacji pozyskanej z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 

49.051,76 zł jednostki dodatkowo zostały doposażone w n/w sprzęt: 

- zestaw ratownictwa technicznego (rozpieracz ramieniowy, hydrauliczne nożyce do cięcia,  

  agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, zestaw węży), 

- zestaw PSP R-1 (z szynami Kramera i deską ortopedyczną), 

- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, 

- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków z taśmami  

  odblaskowymi, 

- sprzęt do oznakowania terenu akcji, 

- pilarka do drewna STIHL MS 231, 

- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, 

- osłona zabezpieczająca poszkodowanego, 

 Każdego roku na terenie gminy organizowane są gminne zawody sportowo-

pożarnicze. 
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 Na szczeblu gminnym przeprowadzany jest także Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

dla uczniów z naszych placówek oświatowych. 

 W 2018 roku jednostki brały udział w zdarzeniach: 

- OSP Pełczyce – 92, 

- OSP Płotno 30, 

 - OSP Będargowo – 14, 

- OSP Boguszyny – 14. 

 

Szczegółowe działania Ochotniczych Straży pożarnych na terenie gminy w 2018 roku: 

                                       Zdarzenia    Ilość 

Liczba zdarzeń na terenie gminy ogółem:     112 

Pożary       52 

Zdarzenia miejscowe       58 

Alarmy fałszywe         2 

 

Jednostki zrzeszają 142 członków czynnych w tym -114 mężczyzn i 28 kobiet, a także 80 

członków wspierających i 13 honorowych. Przy jednostkach OSP w Boguszynach i OSP 

Płotno działają Kobiece Drużyny Pożarnicze. 

 W ramach zapewnienia poprawy bezpieczeństwa w Gminie w 2018 r. został 

zmodernizowany system monitoringu miejskiego oraz na terenie Szkoły Podstawowej w 

Pełczycach. W ramach monitoringu miejskiego zamontowano 12 kamer o wysokiej czułości                  

i analityce obrazu w (6 lokalizacjach miasta) oraz 2 kamery z ANPR (LPR) przystosowane do 

odczytu tablic rejestracyjnych. Na terenie szkoły zamontowano 8 nowych kamer.  

 Obraz z kamer monitoringu jest rejestrowany na Posterunku Policji w Pełczycach. 

 

5. Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2018 roku 

 W 2018 r. w Gminie odbyły się konsultacje społeczne 3 razy.  

W dwóch przypadkach dotyczyły projektów Programu Współpracy Gminy Pełczyce z 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego buły prowadzona na podstawie Uchwały Nr XXV.198.2018 

Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia 
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szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi, natomiast 3 na podstawie Uchwały Nr XXIII.174.2017  Rady Miejskiej w 

Pełczycach z dnia 30 listopada 2017 r. i dotyczył projektów statutów sołectw Gminy 

Pełczyce. 

1. Konsultacje w/s projektu uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie zmiany 

Programu Współpracy na 2018 rok gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzone były 

od 17.04.2018 r. do 23.04.2018 r.  - Zarządzenie nr 19.2018 Burmistrza Pełczyc z dnia                      

17 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostały umieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego Pełczyce (w BIP-ie) oraz dostępne były w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Pełczycach.  Zainteresowane podmioty mogły przekazywać swoje propozycje 

pisemnie. Żadna organizacja nie zgłosiła opinii w w/w zakresie. 

Zmiana Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok została 

przyjęta Uchwałą Nr XXVI.205.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach w dniu 7 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII.166.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia                            

26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy na 2018 rok gminy Pełczyce z 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

 2. Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2019 r. prowadzone były od 

12.12.2018 r. do 18.12.2018 r. Zarządzenie Nr 86.2018 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 grudnia 

2018 r. o konsultacjach, wraz z Programem Współpracy na 2019 r., zostały umieszczone na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pełczyce (w BIP-ie) oraz dostępne były w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Pełczycach. Zainteresowane podmioty mogły przekazywać swoje 

propozycje pisemnie. Żadna organizacja nie zgłosiła opinii w w/w zakresie.  

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

programu współpracy na 2019 rok gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 3. Konsultacje zostały ogłoszone 4 grudnia 2018 r. i odbywały się w okresie 

od 11 do 18 grudnia 2018 r.  

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Pełczyce 

dotyczących  projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach  w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw Gminy Pełczyce. 
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 W trakcie trwania konsultacji do Urzędu Miejskiego w Pełczycach wpłynęły 2 

opinie (uwagi) do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach                             

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pełczyce. 

 Po analizie przedstawionych uwag i opinii uwzględniono propozycje                  

w nich zawarte i dokonano zmiany zapisu w projekcie.  

 Wyniki konsultacji społecznych zamieszczono na Biuletynie Informacji 

Publicznej  na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Pełczycach: 

www.pelczyce.pl, www.bip.pelczyce.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 

Miejskiego w Pełczycach. 
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VI. Realizacja uchwał rady gminy 
  
 Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

Uchwał Rady Miejskiej. 

 Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz przy 

pomocy Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w Pełczycach w 

2018 r.  

W 2018 roku Rada Miejska w Pełczycach obradowała i podejmowała stosowne uchwały na 7 

sesjach zwyczajnych podjęła 64 uchwały (39 – kadencja 2014-2018, 25 – kadencja 2018-

2023). 

 Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu budżetu 

gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, gospodarowania mieniem komunalnym, 

pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 

 Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o 

samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Zachodniopomorski, a w zakresie 

spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy wykonane z zachowaniem 

terminów określonych przepisami prawa.  

 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

Lp. Tytuł uchwały Sposób wykonania uchwały 

1. 

Uchwała Nr XXV.183.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 22 marca 2018r. w 
sprawie zmiany składu osobowego komisji 
budżetu                     i finansów oraz komisji 
infrastruktury komunalnej i rozwoju 
gospodarczego. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia 
Wykonano. 
Dokonano zmiany w składach 
komisji. 
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2. 
Uchwała Nr XXV.184.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
zmiany budżetu. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

3. 
Uchwała Nr XXV.185.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

4. 

Uchwała Nr XXV.186.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
upoważnienia Burmistrza Pełczyc do 
wprowadzania danych do rejestru Należności 
Publicznoprawnych. 

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

5. 

Uchwała Nr XXV.187.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji 
realizowanej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. 
,,Budowa Targowiska Miejskiego w 
Pełczycach’’. 

Uchwała w chodzi z dniem podjęcia. 
W trakcie realizacji. 

6. 

Uchwała Nr XXV.188.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
podziału Gminy Pełczyce na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz podaniu 
do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
Dokonano podziału na 15 okręgów 
wyborczych. 

7. 

Uchwała Nr XXV.189.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
podziału Gminy Pełczyce na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz podaniu 
do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. Gmina została 
podzielona na 4 stałe obwody do 
głosowania. 
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8. 

Uchwała Nr XXV.190.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do Miejsko-
Gminnego Przedszkola w Pełczycach i 
oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pełczyce oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

9. 

Uchwała Nr XXV.191.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do 
prowadzenia postępowań, w tym załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej w sprawach dotyczących świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
udzielanej uczniom. 

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

10. 

Uchwała Nr XXV.192.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce. 

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

11. 

Uchwała Nr XXV.193.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XII.97.2016 z dnia 9 
czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Pełczycach w 
sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 
jak również trybu ich pobierania. 

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

12. 

Uchwała Nr XXV.194.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pełczycach. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Rada uznała skargę za bezzasadną. 

13. Uchwała Nr XXV.195.2018 Rady Miejskiej w Uchwała w chodzi po upływie 14 dni 
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Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pełczycach. 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 
24.04.2018r. (uchwałą uchylona w 
części). 
Wykonana. 

14. 

Uchwała Nr XXV.196.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2018 rok. 

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

15. 

Uchwała Nr XXV.197.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w roku 2018 

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

16. 

Uchwała Nr XXV.198.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

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

17. 
UCHWAŁA NR XXVI.199.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
zmiany budżetu. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

18. 
UCHWAŁA NR XXVI.200.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

19. 

UCHWAŁA NR XXVI.201.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny oraz warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w 

Uchwała w chodzi po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Realizacja w trybie ciągłym. 
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przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną oraz wskazania organu 
uprawnionego do udzielania tych ulg. 

20. 

UCHWAŁA NR XXVI.202.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXV.187.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowalnych operacji realizowanej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 pn.: "Budowa targowiska 
miejskiego w Pełczycach". 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

21. 

UCHWAŁA NR XXVI.203.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniami z 
wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2017. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Sprawozdanie zostało zatwierdzone. 

22. 

UCHWAŁA NR XXVI.204.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 
2017. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Rada udzieliła absolutorium 
Burmistrzowi Pełczyc. 

23. 

UCHWAŁA NR XXVI.205.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XXII.166.2017 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 
2017 r. w sprawie Programu Współpracy na 2018 
rok Gminy Pełczyce z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

24. 

UCHWAŁA NR XXVI.206.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
zasad usytuowania na terenie Gminy Pełczyce 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

Uchwała w chodzi po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Zezwolenia wydawane zgodnie z 
zapisami uchwały. 

25. 

UCHWAŁA NR XXVI.207.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy Pełczyce. 

Uchwała w chodzi po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Zezwolenia wydawane zgodnie z 
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zapisami uchwały. 

26. 

UCHWAŁA NR XXVI.208.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Pełczyce. 

Uchwała w chodzi po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 
10.07.2018r. (uchwała uchylona w 
części). 
Ustalono pensa dla dyrektorów i 
pedagogów zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Pełczyce. 

27. 

UCHWAŁA NR XXVI.209.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę 
Pełczyce publicznym przedszkolu. 

Uchwała w chodzi po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Uchwała umożliwia pobieranie opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu 
Miejskim w Pełczycach. 

28. 
UCHWAŁA NR XXVI.210.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
zamiany nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

29. 

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

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Realizacja w trybie ciągłym w 
przypadku składania wniosków o 
dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. 

30. 
UCHWAŁA NR XXVII.212.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

31. UCHWAŁA NR XXVII.213.2018 Rady Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 



 85

Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Wykonana. 

32. 

UCHWAŁA NR XXVII.214.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w 
tym podatku. 

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 
2019 roku i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
W trakcie realizacji. 

33. 

UCHWAŁA NR XXVII.215.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących na 
terenie gminy Pełczyce w 2019 roku. 

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 
2019 roku i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
W trakcie realizacji. 

34. 

UCHWAŁA NR XXVII.216.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Pełczyc. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 
roku. 
 Wynagrodzenie zostało obniżone. 
Uchwała do realizacji w trybie ciągłym. 

35. 

UCHWAŁA NR XXVII.217.2018 RADY 
MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 6 
września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Pełczyce. 

Uchwała wchodzi od pierwszego dnia 
kadencji Rady Miejskiej następującej 
po kadencji w czasie, której niniejsza 
uchwała została podjęta. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
Wykonana. 

36. 

UCHWAŁA NR XXVII.218.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu 
w Bolewicach. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

37. 

UCHWAŁA NR XXVII.219.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały NR IX.64.2015 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2015 r. 
w sprawie przejęcia przez Gminę Pełczyce 
zadania zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

38. 
UCHWAŁA NR XXVII.220.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 6 września 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Projekt został pozytywnie 
zaopiniowany przez organ regulacyjny.  
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dostarczania wody i odprowadzania ścieków w 
Gminie Pełczyce. 

39. 
UCHWAŁA NR XXVIII.221.2018 Rady 
Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 października 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

40. 

UCHWAŁA NR I.1.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Pełczycach. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana 

41. 

UCHWAŁA NR I.2.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Pełczycach. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

42. 

UCHWAŁA NR I.3.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania członków oraz Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

43. 

UCHWAŁA NR I.4.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania członków oraz Przewodniczącego 
Komisji skarg, wniosków i petycji. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

44. 

UCHWAŁA NR I.5.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej 
oraz przewodniczących komisji. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

45. 
Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie 
zmiany budżetu. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

46. 

Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w 
Miejsko-Gminnym Żłobku w Pełczycach. 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Realizowana na bieżąco. 
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47. 

UCHWAŁA NR II.8.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

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

48. 

UCHWAŁA NR II.9.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie  
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych 
w związku z Uchwałą Rady ministrów z dnia 15 
października 2018 roku w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu na lata 2019-2023. 

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

49. 

UCHWAŁA NR II.10.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego 
albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019-2023. 

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

50. 

Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy 
Pełczyce. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

51. 
UCHWAŁA NR III.12.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmiany budżetu. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Wykonana. 

52. 
UCHWAŁA NR III.13.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

53. 
UCHWAŁA NR III.14.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 
2019 roku i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
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2019. zachodniopomorskiego. 
Rada przyjęła budżet na 2019 rok. 

54. 

UCHWAŁA NR III.15.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Pełczyce na lata 2019-2033. 

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 
2019 roku. 
Rada przyjęła zmiany do wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2019-
2033. 

55. 

UCHWAŁA NR III.16.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżetowego Gminy 
Pełczyce na rok 2019. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wykonana. 

56. 

UCHWAŁA NR III.17.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej Sarnik- Łyskowo-Pełczyce 
wraz modernizacją przepompowni ścieków na 
terenie aglomeracji Pełczyce’’. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Pożyczka została udzielona. Zadanie 
jest w trakcie realizacji. 

57. 

UCHWAŁA NR III.18.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka istniejącej i 
budowa nowej stacji uzdatniania wody w 
Pełczycach, budowa odcinków sieci 
wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących 
przyłączy w m. Pełczyce (ul. Starogrodzka i 
Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo’’. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
Wniosek został złożony w 2018 roku.   
Zadanie w  trakcie realizacji. 

58. 

UCHWAŁA NR III.19.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
Programu Współpracy na 2019 rok Gminy 
Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 
roku. 
W trakcie realizacji. 

59. 

UCHWAŁA NR III.20.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia warunków udzielenia bonifikat od 
opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, stanowiących własność 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 
14.01.2019r.- uchwała uchylona w 
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gminy Pełczyce. całości. 

60. 

UCHWAŁA NR III.21.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla 
bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi 
schroniskami dla osób bezdomnych. 

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

61. 

UCHWAŁA NR III.22.2018 Rady Miejskiej 
w Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w 
sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób i rodzin wymienionych w związku z 
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 
października 2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019- 2023. ( M.P. z 2018 r. 
poz. 1007 ). 

Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 
2019 roku i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
W trakcie realizacji. 

62. 

UCHWAŁA NR III.23.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków w Gminie Pełczyce. 

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

63. 

UCHWAŁA NR III.24.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2019 roku. 
W trakcie realizacji. Program 
realizowany w ramach pozyskanych 
środków za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

64. 

UCHWAŁA NR III.25.2018 Rady Miejskiej w 
Pełczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy Pełczyce. 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 
15.01.2019 r.-  uchwała uchylona w 
części. 
Wykonana. 

 


