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Pozostanie razem to postęp

„Połączenie sił to początek,
Pozostanie razem to postęp
Wspólna praca to sukces”
Henry Ford

Szanowni Państwo
Przekazuję PAŃSTWU Raport o stanie Gminy Chociwel za 2020 rok
Raport został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.). Pomimo, iż dokument ten
powstaje po raz trzeci wciąż nie zostały wypracowane jednolite i uniwersalne dyrektywy
sporządzania tego dokumentu. Trwa nadal wiele dyskusji i rekomendacji o charakterze
instruktarzowym. Dla mnie jako włodarza Gminy Chociwel najistotniejszym celem jest, by
ukazać Państwu co w ramach danego roku zostało wykonane, co jest w trakcie realizacji oraz
jakie cele są zakładane dla rozwoju i poprawy życia naszej wspólnoty samorządowej.
Rok 2020 to rok szczególny, w którym ogłoszono stan epidemii na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wywołany wirusem SARS-CoV-2, co niewątpliwie wpłynęło na całe nasze
społeczeństwo i dużej mierze wpłynęło na wiele obszarów naszego codziennego życia. Tym
samym te większe i mniejsze samorządy stanęły przed nowymi wyzwaniami, by w dobie
ograniczeń, obwarowań i nakładanych restrykcji mogły realizować swoje zadania z jak
najmniejszym uszczerbkiem dla swoich mieszkańców, łagodząc przy tym skutki dla
najbardziej dotkniętych sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Jedną z najbardziej dotkliwych stref naszego życia z którymi zarówno władze państwa jak
i samorządy musiały się zmierzyć była edukacja szkolna na każdym poziomie. Każdy
samorząd musiał dostosować warunki istniejącego stanu epidemii do zmian organizacyjnodydaktycznych w nauczaniu. W innych obszarach działania Gminy, w tym przez gminne
jednostki organizacyjne realizacja zadań była dostosowana do wymogów ustawowych
i zadania realizowane były na bieżąco.
Pomimo licznych obaw i niepewności jak niósł każdy kolejny Raport o stanie gminy za
2020 rok odzwierciedla efekty wkładu pracy wielu osób, ich zaangażowania, starań
i zdyscyplinowania, by nie tylko „dziś”, ale „jutro” i „pojutrze” osiągać wymierne rezultaty dla
naszej wspólnoty samorządowej.
Szanowni Państwo jako włodarz Gminy Chociwel z dumą i satysfakcją będę pełnił rolę jej
gospodarza, realizował wszelkie zadania, by Wasze potrzeby i oczekiwania mogły być
zaspakajane. Wszelkie porażki i drobne potknięcia są dla mnie jedynie determinacją i kołem
napędowym do podejmowania nowych wyzwań, szukania kolejnych rozwiązań i siłą do
działań, którą będę wykorzystywał każdego dnia dla jednego celu
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CHOCIWEL „WCZORAJ”

CHOCIWEL DZIŚ
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1. Podstawowe akty prawne odnoszące się do sytuacji epidemiologicznej w kraju:
1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pierwszy akt: Dz. U. z 2020 r. poz. 374,
obecnie obowiązujący: tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.491 z późn. zm.).
3)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(pierwszy akt nieobowiązujący - Dz. U. z 2020 r. poz. 566); obecnie obowiązujące
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021r., poz. 861 z późn.zm.).

2.

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Na skutek wprowadzonego stanu epidemii zostały stopniowo wprowadzane ograniczenia
dot. bezpośredniej obsługi interesantów, utworzono na parterze budynku Urzędu - Punkt
Informacyjny, kasa Urzędu została wyłączona z obsługi interesantów, natomiast spotkania
ograniczono jedynie do ważnych i koniecznych wizyt ze względu na dany charakter sprawy.
Zamontowano domofon przy drzwiach siedziby Urzędu, umożliwiając kontakt w celu
niezwłocznego załatwienia sprawy.
Pracownicy w okresie od 10.11.2020 r. do 16.12.2020 r. pracowali w systemie hybrydowym –
zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Chociwla z dnia 5 listopada 2020 r. wprowadzające
regulamin pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Chociwlu.
Strona internetowa Gminy Chociwel www.chociwel.pl zawierała bieżące informacji dot.
sytuacji w kraju związanej z koronawirusem – zakładka „Koronawirus”.
3. Działania podejmowane w ramach prewencji oraz pomoc mieszkańcom gminy
Chociwel w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19.
W okresie wprowadzenia stanu epidemii służby mundurowe tj. członkowie ochotniczych
straży pożarnych na terenie działania naszej gminy jak i funkcjonariusze policji prowadzili
działania informacyjne dla naszych mieszkańców za pomocą środków masowego przekazu
(wyjazd w teren); informowano o wszelkich zasadach bezpieczeństwa i ochrony w celu
zapobiegania i rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu w celu zapewnienia pomocy
osobom wymagającym wsparcia: starszym, samotnym i niepełnosprawnym – które nie
posiadają rodziny i sąsiadów, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, uruchomił od 13 marca 2020 r. codziennie dyżury
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telefoniczne w godzinach od 7.00 do 20.00. Pracownicy Ośrodka w przypadku zgłoszenia
osoby przebywającej na kwarantannie lub izolacji domowej dostarczali produkty
żywnościowe, leki i inne niezbadane artykułu.
Burmistrz Chociwla był inicjatorem działań związanych z przekazaniem naszym
mieszkańcom maseczek ochronnych. Maseczki z pozyskanego przez gminę materiału zostały
uszyte przez mieszanki naszego Chociwla i w ilości ok. 1000 szt pracownicy urzędu oraz
członkowie OSP dostarczali seniorom naszej gminy.
Dla mieszkańców gminy dotkniętych czasowym zawieszeniem prowadzenia działalności
gospodarczej na skutek nałożonych ograniczeń, zakazów i nakazów wywołanych stanem
epidemii Burmistrz Chociwla dokonał łącznie 6 umorzeń w zakresie opłat: podatku od
nieruchomości, czynszu dzierżawnego oraz korzystania z mediów – łączna kwota to
9.608,16 zł.
Gmina otrzymała kilkakrotnie wsparcie od Wojewody Zachodniopomorskiego w postaci
środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji, które zostały przeznaczone na
potrzeby urzędu oraz podległych jednostek.
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1.

Podstawa prawna sporządzenia Raportu o stanie Gminy Chociwel

Raport stanie Gminy CHOCIWEL za 2020 rok opracowany został na podstawie art.28aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.).
Stanowi treść sprawozdania z podsumowania działalności Burmistrza za rok 2020,
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego. Przedmiotowy dokument jest źródłem informacji o stanie Gminy,
co pozwala ocenić i przeanalizować wszelkie zagadnienia związane z jej rozwojem społecznogospodarczym.
2.

Podstawa prawna działania Gminy – podstawowe akty prawne

Gmina Chociwel jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania jej
przypisane na podstawie i w granicach prawa. Gmina realizuje zadania: własne, zlecone oraz
na podstawie zawartych porozumień. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi ustrój,
zadania i kompetencje oraz zasady funkcjonowania Gminy Chociwel są:
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78
z późn.zm.),
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm.); zwana dalej usg,
3) uchwała nr XL/245/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 września 2018 r. o uchwaleniu
statutu Gminy Chociwel (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4908).
3. Charakterystyka Gminy Chociwel
Gmina Chociwel prawa miejskie uzyskała w 1338 r., co stanowi o jej miejsko-wiejskim
charakterze. Powierzchnia terenu gminy wynosi 160 km2. Położona jest w środkowej części
powiatu stargardzkiego w mezoregionie Pojezierza Ińskiego należącego do makroregionu
Pomorza Zachodniego w województwie zachodniopomorskim. Wschodnia część gminy
położona jest na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Chociwel jest malowniczo
usytuowany nad jeziorem Starzyc o charakterystycznym półksiężycowym kształcie. Na jego
bogactwo przyrodnicze składają się liczne morenowe wzniesienia, lasy, jeziora i oczka wodne
oraz fragment Ińskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy występują jeziora
polodowcowe przeważnie typu rynnowego, jezioro Starzyc, a na północnym wschodzie Gmina
graniczy z jeziorem Woświn, jednym z większych w województwie. Dodatkowym atutem
gminy Chociwel są zabytki - 25 obiektów wpisanych decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków do rejestru zabytków i ok. 107 obiektów nieruchomych ujętych w wojewódzkiej
ewidencji zabytków. Tereny leśne zajmują 34% powierzchni gminy, a użytki rolne 56%. Do
gminy Chociwel przynależy 11 sołectw, położonych w miejscowościach: Bobrowniki, Bród,
Długie, Kamienny Most, Kania, Karkowo, Lisowo, Lublino, Oświno, Starzyce i Wieleń
Pomorski.
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4. Turystyka, komunikacja i rozwój gospodarczy Gminy.
Turystyka odgrywa niewielką rolę w gospodarce gminy (1 obiekt turystyczny oraz domki
letniskowe z wypożyczalnią sprzętu wodnego nad jeziorem Starzyc), choć jej walory
predysponują ją do rozwoju tej branży gospodarki. Podstawowe funkcje gospodarcze gminy
to rolnictwo, przemysł i usługi. Regionalnym produktem kulinarnym jest chleb wiejski wojenny
wytwarzany w gospodarstwie domowym w Lisowie, który w 2009 r. w ramach konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Smaki Regionów” otrzymał II miejsce w kategorii „Produkty
i przetwory pochodzenia roślinnego”. Drugi produkt to wino ze śliwek, które posiada
indywidualną recepturę jego wykonania i od dnia 31.12.2006r.

wpisane jest na Listę

Produktów Tradycyjnych. W roku 2005 produkt zdobył II miejsce w konkursie „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” w kategorii „Napoje regionalne, a w roku 2006
„Perłę".
Przez gminę prowadzą: droga krajowa nr 20 łącząca Chociwel ze Stargardem i Węgorzynem
oraz wojewódzkie nr 144 do Dobrej, a przy południowo-zachodniej granicy także nr 142
łącząca Lisowo ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 3 koło Szczecina. Chociwel uzyskał
połączenie kolejowe w 1859 r. po wydłużeniu linii Szczecin-Stargard do Koszalina. Relacje
kolejowe to: Szczecin - Białystok, Szczecin - Olsztyn, Szczecin- Słupsk, Szczecin – Koszalin,
7
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Szczecin – Szczecinek. Na linii normalnotorowej czynne są 2 stacje: Chociwel i Lisowo.
Ponadto odbywa się tzw. komunikacja podmiejska przewozu osób lokalnymi busami do
miejscowości Stargard, Ińsko i Stara Dąbrowa.
W mieście Chociwel „stolicy gminy” znajduje się Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, czynny jest 1 Urząd Pocztowy, usytuowane dwa oddziały banków: Bank
PKO Bank Polski oraz Bank Spółdzielczy, usytuowana jest Placówka Oświatowa łącząca
szkołę podstawową oraz przedszkole miejskie, w hali Widowisko-Sportowej, która posiada
zewnętrzny kompleks sportowy, gdzie odbywają się liczne wydarzenia sportowe, oraz
wszelkie zajęcia o charakterze kulturalno-społeczno-rozwojowym. Ponadto w centrum miasta
Chociwla znajduje się Biblioteka Miejska zapewniająca dostęp w zakresie czytelnictwa.
Prowadzona jest opieka zdrowotna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, Punkt
Ratownictwa Medycznego oraz Prywatna Praktyka Lekarska, Posterunek Policji oraz siedziba
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwa dyskonty spożywcze zapewniają mieszkańcom
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb codziennego życia. W centrum miejscowości Chociwla
znajduje się obiekt sakralny - kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Bolesnej. Istotną rolę
w rozwoju gospodarczym miasta wnoszą 3 zakłady produkcyjne: IKEA Industry Poland Sp.
z o.o., Frohmasco Sp. z o.o., Scanbet Sp. z o. o.. Na obrzeżach Chociwla znajduje się stacja
paliw. Obecnie na terenie miasta Chociwel trwa budowa dyskontu spożywczego „Dino” oraz
powstaje

nowe

zaplecze

budynku

Podstawowej

Opieki

Zdrowotnej.

Na

terenie

poszczególnych sołectw znajdują się świetlice wiejskie oraz kompleksy zagospodarowanych
terenów na palce zabaw dla dzieci i młodzieży.
5. Dane demograficzne Gminy Chociwel
Liczba ludności Miasta i Gminy Chociwel na dzień 31.12.2020 r. ogółem – 5638 osób:
miasto Chociwel – 3029 osób; gmina Chociwel - 2609 osób,
Mężczyźni

Kobiety

2840

2798
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Statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci
Miejscowość

Mężczyźni
(M)

Kobiety
(K)

BOBROWNIKI
BRÓD
CHOCIWEL
CHOCIWEL-WIEŚ
DŁUGIE
KAMIENNY MOST
KAMIONKA
KANIA
KARKOWO
LISOWO
LUBLINO
MOKRZYCA
OŚWINO
PIECZONKA
PŁĄTKOWO
SĄTYRZ
STARZYCE
WIELEŃ POMORSKI
ZABRODZIE
SUMA (M,K)

113
89
1478
22
127
98
3
190
159
169
53
27
59
5
14
11
155
57
11
2840

101
92
1550
28
112
89
1
169
147
157
59
23
46
2
14
8
143
41
16
2798

Łączna liczba
mieszkańców
miejscowości
214
181
3028
50
239
187
4
359
306
326
112
50
105
7
28
19
298
98
27
5638

Stan bezrobcia w gminie Chociwel na 31.12.2020 r. (osoby zarejestrowane w Powiatowym
Urzedzie Pracy w Stargardzie):
1) kobiety:
126: miasto Chociwel: 56 teren gminy: 70
2) mężczyźni: 65: miasto Chociwel: 26 teren gminy: 39
W 2020 r. na terenie Gminy Chociwel urodziło się 65 dzieci:

1) 31 dziewczynek
2) 34 chłopców

W 2020 r. na terenie Gminy Chociwel zmarło 81 osób:
1) 32 kobiety
2) 49 mężczyzn

W 2020 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Chociwlu:
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 13 par
zawarło związek małżeński.
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W porównaniu z 2019 r. pomimo trwającej w 2020 r. pandemii na terenie naszej gminy urodziło
się siedmioro dzieci więcej niż w roku poprzednim. Odnotowano natomiast większą liczbę
zgonów w stosunku do roku poprzedniego. Znacznie spadła liczba ślubów konkordatowych
na terenie naszej gminy. W czasie pandemii w 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem
roku 2019 zarejestrowano na terenie naszej gminy 24 śluby mniej z tego zmniejszyła się liczba
ślubów konkordatowych o 19. Pandemia COVID-19 w 2020 r. nie wpłynęła natomiast na
zmniejszenie się liczby zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego ślubów cywilnych.
Co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza, że w 2020r zawarto większą ilość związków
cywilnych niż konkordatowych.
W rejestrze Urzędu Stanu Cywilnego sporządzono 77 aktów:
1) 9 aktów urodzenia,
2) 22 akty małżeństwa (małżeństwa konkordatowe - 7, małżeństwa cywilne – 13,
małżeństwa umiejscowione (małżeństwo zawarte zostało za granicą) – 2,
3) 46 akty zgonu.
Z rejestru stanu cywilnego wydanych zostało 957 odpisów aktów stanu cywilnego,
Wydano 320 dowodów osobistych,
Dokonano łącznie 258 zameldowań i wymeldowań.
W 2020 r. 10 par z terenu Miasta i Gminy Chociwel obchodzących 50-lecie małżeństwa
zostało uhonorowane odznaczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Na szczególną formę wyróżnienia zasługują
jubilaci obchodzący 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego – 4 pary. Złote i Diamentowe
gody to powód do dumy, radości i wzorca dla młodych pokoleń. Jubilaci tych pięknych
uroczystości umacniają poczucie miłości, szacunku, wzajemnej troski, ogromnego wysiłku
w codzienne pielęgnowanie najważniejszych wartości jakimi jest rodzina i związek dwojga
ludzi. W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia
uroczystość miała odmienną formę. Burmistrz Chociwla wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Chociwlu odwiedzili jubilatów w ich domach.

NASI JUBILACI
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Siedzibą organów Gminy jest miasto Chociwel, przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chociwel – organ wykonawczy gminy.
Burmistrz - organ jednoosobowy pełni dwojaką rolę sprawując funkcję polityka gminy oraz
funkcję zarządzania gminą. Do zadań polityka należy polityka rozwoju lokalnego, nakreślenie
celów, priorytetów oraz rozplanowanie zadań do zrealizowania przez aparat wykonawczy.
Druga funkcja to zarządzanie gminą, co wiąże się ze sprawowaniem funkcji władzy publicznej.
Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa - art. 30
ust. 1 usg, w szczególności do jego zadań należą:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,
7) jest kierownikiem urzędu,
8) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
9) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10) jednoosobowo składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu
mieniem,
11) przygotowuje projekt budżetu gminy,
12) inne zadnia wynikające z ustawowych norm i kompetencji.
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WŁADZE GMINY
Stanisław Szymczak – Burmistrz Chociwla
Wojciech Majsakowski - Zastępca Burmistrza
Janina Sarnecka – Skarbnik Gminy
Edyta Nowicka – Sekretarz Gminy
Liczba wydanych zarządzeń: 100
Liczba udzielonych informacji publicznych: 72
Liczba skarg, wniosków i petycji: 6, w 2 skargi przekazano do rozpatrzenia przez radę
miejską.
Burmistrz Chociwla przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od
godziny 15:00 do 16:15 oraz w środę od godziny 10.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim
w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój nr 5, e-mail burmistrz@chociwel.pl.
(Ze względu na stan epidemii wizyty umawiane były indywidualnie).

2. Rada Miejska w Chociwlu – organ uchwałodawczy gminy.
Rada Miejska stanowi organ kolegialny, w skład którego wchodzi 15 radnych.
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, a do jej właściwości należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Wyłączną właściwość rady określa art. 18 ust. 1 i 2 usg. Do zadań rady należą m.in.:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego
tytułu;
4) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
7) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu,
8) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania;
9) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
na ten cel odpowiedniego majątku;
10) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych;
11) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
12) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
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RADA MIEJSKA
Wojciech Kalinowski – Przewodniczący Rady Miejskiej do dnia 15.10.2020 r.
Robert Kawa – Przewodniczący Rady Miejskiej od dnia 27.10.2020 r.
Agnieszka Knafel – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Renata Szostak - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Paweł Datkiewicz – Radny Rady Miejskiej
Sylwester Dziakowicz - Radny Rady Miejskiej
Katarzyna Kurczaba- Radna Rady Miejskiej
Emilia Łaniec - Radna Rady Miejskiej
Romuald Mastalski - Radny Rady Miejskiej
Arleta Pietraszewska – Radna Rady Miejskiej od 15 maja 2020 r.
Andrzej Puławski- Radny Rady Miejskiej
Pani Anna Rusin – Wak - Radna Rady Miejskiej
Edyta Wachowicz – Radna Rady Miejskiej
Karolina Szczerba – Radna Rady Miejskiej od dnia 15 maja 2020 r.
Krzysztof Zych – Radny Rady Miejskiej
W Radzie Miejskiej funkcjonują 4 Komisje Stałe:
1) Komisja Rewizyjna - Pani Katarzyna Kurczaba - Przewodnicząca Komisji do dnia
29.09.2020 r.; Pani Emilia Łaniec - Przewodnicząca Komisji – od dnia 29.09.2020r.
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Anna Rusin-Wak Przewodnicząca Komisji,
3) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Pani Agnieszka
Knafel - Przewodnicząca Komisji,
4) Komisja Spraw Społecznych – Pan Andrzej Puławski- Przewodniczący Komisji.
Kadencję radnego w 2020 r. zakończyli:
1) Sylwia Zagrodzka (postanowienie nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II
z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dz. Urz. Woj.
Zach. z 2020 r. poz. 306).
2) Rafał Topolski (postanowienie nr 3/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia
13 stycznia 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2020 r. poz. 338).
Liczba interpelacji: 36
Liczba zapytań: 1
Liczba wniosków: 53
Liczba skarg, wniosków i petycji: 7, w tym 2 petycje przekazano do rozpatrzenia wg
właściwości.
W 2020 r. odbyło się 12 obrad sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
Komisje Stałe Rady Miejskiej obyły posiedzenia łącznie na 13 spotkaniach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu przyjmuje wyborców w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do godziny 16:00 w urzędzie Miejskim
w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój nr 11, tel. 516-009-305, e-mail:
radny.robert.kawa@o2.pl
(Ze względu na stan epidemii wizyty umawiane były indywidualnie).
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3. Realizacja zadań
Aparatem pomocniczym zapewniającym realizację zadań organów gminy jest Urząd
Miejski w Chociwlu – jako zespół kadrowy urzędu. Zasady działania i strukturę organizacyjną
Urzędu Miejskiego w Chociwlu określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony
zarządzeniem nr 82/10/2015 Burmistrza Chociwla z dnia 1 października 2015r., zmieniony
zarządzeniem nr 64/08/2018 Burmistrza Chociwla z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Strona informacyjna urzędu www.chociwel.pl oraz www.bip.chociwel.pl
W celu realizacji zadań własnych gminy zostały powołane jednostki organizacyjne gminy:
1) Zespół Placówek Oświatowych przy ul. H. Dąbrowskiego 15 w Chociwlu,
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 50 w Chociwlu,
3) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Zwycięzców 1 w Chociwlu
oraz jednostki pomocnicze -11 sołectw wiejskich, położonych na terenie gminy Chociwel
w miejscowościach Bobrowniki, Bród, Długie, Kamienny Most, Kania, Karkowo, Lisowo,
Lublino, Oświno, Starzyce i Wieleń Pomorski.

Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305); zwana dalej
ufp.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) jest rocznym planem jej dochodów,
wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ma formę uchwały składającej się z: budżetu JST
oraz załączników. Stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu
terytorialnego w danym roku budżetowym. W procesie przygotowania, uchwalania i realizacji
budżetu przepisy prawa określają obowiązujące terminy oraz kompetencje organów jednostki
samorządu terytorialnego.
Uchwałą nr XIII/77/19 Rada Miejska w Chociwlu z 18 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Gminy
Chociwel na rok 2020. Jego realizacja jest przedstawiana w 2020 r. w formie sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, które są
przedkładane Radzie Miejskiej Chociwel celem jego przyjęcia i udzielenia Burmistrzowi Gminy
Chociwel absolutorium z prawidłowości jego wykonania. Zmiany w budżecie powstające w
2020 r. następowały na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz podjętych zarządzeń
Burmistrza w zakresie nadanego upoważnienia.
1. Budżet Gminy na 31.12.2020 r.
Budżet to dochody i wydatki, które przedstawiają sytuację ekonomiczną Gminy. W naszej
gminie kształtuje się to jak niżej:
Dochody planowane w 2020 r.: 38.080.788,52

zł

Dochody wykonane za 2020 r. to kwota 32 070 876,69 zł, tj. 96,95% realizacji planu, z tego
dochody bieżące 29 675 132,76 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 395 743,93 zł.
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Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy Chociwel przedstawia się
wg poniższych danych:
32 070 876,69 zł, (100%)

1) Dochody razem
z tego:
➢ Udziały gminy w PIT i CIT

4 055 863,48 zł, (12,64%)

➢ Dochody ze sprzedaży majątku

622 683,53 zł, ( 1,94%)

➢ Subwencje

8 890 154,00 zł, (27,72%)

➢ Podatki i opłaty lokalne

5 070 358,19 zł, (15,81%)

➢ Dotacje i dofinansowania

12 762 656,87 zł, (39,80%)

➢ Pozostałe dochody gminy

669 160,62 zł, ( 2,09%).

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy Chociwel :

5. Dotacje i
dofinansowania
39,80 %

6. Pozostałe dochody
gminy
2,09 %

1. Udziały gminy w PIT
i CIT
12,64 %

2. Dochody ze
sprzedaży majątku
1,94 %

3. Subwencje
27,72 %

4. Podatki i opłaty
lokalne
15,81 %
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2. Wykonanie budżetu na 31.12.2020 r.
Wydatki planowane w 2020 r.:

36 175 706,04 zł

Wydatki ogółem wykonane za 2020 r. to kwota 29 278 372,37 zł i stanowią 80,93%
wykonania założonego planu. Z wykonanych wydatków ogółem na wydatki bieżące
przypada kwota 27 635 149,75 zł, a na majątkowe kwota 1 643 222,62 zł.

Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Chociwel przedstawia się
wg poniższych danych:

1) Wydatki razem

29 278 372,37 zł (100%)

z tego:
➢ Rolnictwo i łowiectwo

576 100,18 zł, ( 1,96%)

➢ Transport i łączność

359 830,55 zł, ( 1,24%)

➢ Turystyka

36 083,97 zł, ( 0,13%)

➢ Gospodarka mieszkaniowa

107 366,56 zł, ( 0,36%)

➢ Działalność usługowa

205 362,00 zł, ( 0,69%)

➢ Administracja publiczna

3 128 227,01 zł, (10,69%)

➢ Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
➢ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
➢ Obsługa długu publicznego
➢ Różne rozliczenia
➢ Oświata i wychowanie
➢ Ochrona zdrowia
➢ Pomoc społeczna
➢ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
➢ Edukacyjna opieka wychowawcza

39 577,86 zł, (0,13%)
463 288,96 zł, (1,59%),
18 703,18 zł, ( 0,06%),
8 078 603,66zł,(27,60%),
110 889,53 zł,(0,38%),
1 611 572,55 zł, (5,50%),
62 888,00 zł, (0,21%),
551 300,50 zł,(1,88%),

➢ Rodzina

9 529 260,67zł,(32,55%),

➢ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 941 443,18zł,(10,05%),

➢ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

470 952,05 zł, (1,60%),

➢ Kultura fizyczna i sport

986 921,96 zł, (3,38%).
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Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Chociwel
Transport i łączność
1,24 %
Turystyka
0,13 %

Rolnictwo i łowiectwo
1,96 %
Kultura fizyczna i sport
3,38 %
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
1,60 %

Gospodarka mieszkaniowa
0,36 %
Działalność usługowa
0,69 %
Urzedy naczelnych
organów władzy
Administracja
państwowej, kontroli i
publiczna
ochrony prawa
10,69 %
sądownictwa
0,13 %

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
10,05 %

Obsługa długu
publicznego
0,06 %

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
1,59 %

Rodzina
32,55 %

Edukacja opieka
wychowawcza
1,88 %

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
0,21 %
Pomoc społeczna
5,50 %

Oświata i wychowanie
27,60 %

Ochrona zdrowia
0,38 %

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W OKRESIE LAT: 2018 – 2020
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

A Dochody wykonane

25 029 461,87

28 458 019,29

32 070 876,69

B. Wydatki wykonane

24 405 491,46

27 081 854,69

29 278 372,37

Deficyt budżetu (A-B)
na koniec roku
Nadwyżka budżetowa
(A-B)

-

-

-

623 970,41

1 376 164,60

2 792 504,32

Analizując powyższe należy zauważyć, iż w okresie 3 lat budżetowych zrealizowane dochody
i wydatki mają tendencję wzrostową, zanotowano nadwyżkę budżetową, mimo pierwotnie
założonego w tych latach deficytu budżetu.
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3. Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Chociwel
W roku 2020 zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6 845 579,07 zł. Gmina
wydatkowała z budżetu na wydatki inwestycyjne kwotę 1 643 222,62 zł, co stanowi 24,0 %
planowanych wydatków majątkowych. Z tego poniesiono nakłady inwestycyjne na
zaplanowane przedsięwzięcia roczne i wieloletnie do realizacji w budżecie 2020 r., które
zostały częściowo zrealizowane, między innymi takie jak poniżej opisano:
1) budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dąbrowskiego w Chociwlu, wydatek w kwocie
31 194,00 zł ze środków własnych gminy, w ramach których sporządzono
dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonanie zjazdu. W przygotowaniu
postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tych robót,
2) przebudowa ul. Wolności wraz z budową miejsc parkingowych – w 2020 r. wszczęto
procedurę wyłonienia wykonawcy opracowania projektu przebudowy, w trakcie
pierwszego zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy, ogłoszono drugie
postępowania - wyłonienie oferty w 2021 r., brak wydatku,
3) udzielenie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego,
Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 7 723,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Chociwel w ciągu
DW 144”,
4) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kania, na działce geodezyjnej nr 361/25
gmina w posiadaniu gotowego projektu, uzyskano w całości dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pod koniec 2020 r. – procedura
w wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu w 2021 r. dokonano wyboru
wykonawcy robót budowlanych, planowane zakończenie inwestycji to koniec
I półrocza 2021 r.,
5) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienny Most na działce geodezyjnej
nr 18, gmina w posiadaniu gotowego projektu, uzyskano całości dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pod koniec 2020 r. rozpoczęto
procedurę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu, na początku 2021 r. nastąpiło
wybranie wykonawcy robót budowlanych, planowane zakończenie inwestycji to
koniec I półrocza 2021 r.,
6) przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyce na działce geodezyjnej
nr 121, gmina w posiadaniu posiada gotowego projektu, uzyskano w całości
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pod koniec 2020 r.
rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu, z końcem
stycznia 2021 r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych, planowane
zakończenie inwestycji to koniec I półrocza 2021 r.,
7) przebudowa drogi gminnej ze ścieżką pieszo - rowerową w miejscowości Lublino,
na działce geodezyjnej nr 154, wykonano i dokonano zapłaty ze środków własnych
za projekt w kwocie 36 014,40 zł, złożono wniosek do Funduszu Dróg
Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), rozstrzygnięcie
dotyczące dofinansowania inwestycji w 2021 r.,
8) budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu, zadanie nie zostało zrealizowane
w 2020 r. z uwagi na trwające budowy domów zlokalizowanych przy przedmiotowej
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drodze. Nie jest zasadnym wykonywanie zjazdu ze względu na ryzyko zniszczenia
przez ciężki sprzęt między innymi dostarczający materiały budowlane.
9) zakupiono wraz z montażem monitoring w poczekalni budynku PKP, na kwotę
13 840,61 zł,
10) zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej w Chociwlu, w ramach
programu rewitalizacji – złożono opracowanie projektu – kwota 30.000,00 zł,
11) zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej i Lipowej w Chociwlu, brzegu
jeziora wraz z budową pomostu pływającego, w 2020 r. zlecono i wykonano projekt,
wydatkowano środki własne w kwocie 25 669,00 zł. Złożono wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na realizację w/w zadania,
12) przebudowa alejek cmentarnych, poprawa infrastruktury na cmentarzu w Chociwlu,
wykonano alejki z kostki brukowej wydatek własny na kwotę 39 999,60 zł,
13) przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich w miejscowościach: Chociwel i Kania,
wydatkowano z budżetu gminy kwotę 15 560,00 zł,
14) modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Oświnie gmina Chociwel, w kwocie
26 523,71 zł,
15) termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu
Placówek Oświatowych w Chociwlu, gdzie wykonano audyt energetyczny w kwocie
12 790,77 zł, opracowano dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia
termomodernizacji na kwotę 145 140,00 zł, wykonano opinię ornitologiczną na
kwotę 3 062,70 zł , opracowano dokumentacje aplikacyjną, koszt to kwota 11 974,05
zł. Złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu -Środowisko, energia
i zmiany klimatu, obszar programowy energia odnawialna, efektywność
energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Całkowite wydatki w 2020 r. wyniosły
172 967,52 zł,
16) budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Placówek Oświatowych
z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wydatek
łączny kwocie 73 800,00 zł, planowane dofinansowanie w 2021 r. w kwocie
38.982,97 zł,
17) przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Karkowo, gmina posiada dokumentację projektu budowlanego,
przyznano gminie częściowe dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 128
952,00 zł. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości przyjętych
parametrów dokonano analizy projektu budowlanego, który budzi wątpliwości pod
względem kosztów wykonania tej inwestycji. Wydatek własny związany z tym
zadaniem w 2020 r. to kwota 4 305,00 zł,
18) przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel, zadanie realizowane w etapach,
z dofinansowaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego, przedsięwzięcie ma dłuższy okres realizacji.
Wykonano I etap zadania tj. budowa przepompowni i kanalizacji (grawitacyjnej
i tłocznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, wydatek w 2020 r. tej
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inwestycji to kwota 771 037,21 zł. II etap to przebudowa oczyszczalni ścieków,
gdzie przeprowadzono zmianę pierwotnej formuły dofinansowania zadania
z „Zaprojektuj i wybuduj”. Na 1. wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni
ścieków w Chociwlu oraz 2. Wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków
w Chociwlu. Wszczęto postępowanie przetargowe, gdzie wyłoniono wykonawcę
projektu, złożono wniosek do RFIL na kolejne dofinansowanie tej inwestycji na kwotę
4 000 000,00 zł. Dofinansowanie w 2021r.,
19) budowa świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowe
w miejscowości Lisowo gmina Chociwel, zmieniono projekt pod względem
zaopatrzenia w energię elektryczną, uwzględniono zastosowanie paneli
fotowoltaicznych, złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w wysokości
800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dwukrotnie składano
wnioski w 2020 r. Dofinansowanie w 2021 r.,
20) wydatki inwestycyjne zagospodarowania terenu przy świetlicy w miejscowości Kania
gmina Chociwel, wydatek własny w kwocie 17 220,00 zł,
21) modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu wraz z zapleczem
socjalnym, zlecono i wykonano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę tego
obiektu, wydatek w 2020 r. to kwota 40 925,00 zł. Złożono wniosek do Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, o dofinansowanie, w pierwszym naborze nie
otrzymaliśmy dofinansowania, wniosek złożono kolejny raz w drugim naborze
i oczekujemy na rozstrzygniecie,
22) budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Długie, wydatek w kwocie 10 138,41 zł
w ramach pozyskanych środków grantu sołeckiego, dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł,
23) budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Oświno, wydatek w kwocie 10 102,46 zł
w ramach pozyskanych środków grantu sołeckiego, dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł,
24) utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci, łączny wydatek to kwota 66 420,00 zł,
planowane dofinansowanie w 2021 r. to kwota 43 000,00 zł z Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze,
25) rozbudowa monitoringu hali sportowej system CCTV, wydatek własny to kwota
10 137,10 zł,
26) uzupełnienie o sprzęt fitness siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej
w Chociwlu, łączy wydatek w kwocie 12 750,00 zł, planowane dofinansowane
środków z Urzędu Marszałkowskiego w 2021 r. kwocie 6.375,00 zł,
27) zakup i montaż elementów placu zabaw plac przy ul. Dworskiej i Szkolnej
w Chociwlu w ramach Budżetu Obywatelskiego, na kwotę 29 298,60 zł,
28) przekazano dotację celową na zakup nowego samochodu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chociwlu w kwocie 129 597,00 zł,
29) budowa oświetlenia ulicznego Odnawialne Źródła Energii na odcinku drogi
Rynkowej i Chociwel Wieś, zakup 13 lamp solarnych na kwotę z budżetu gminy
45 500,00 zł. Ze względu na sytuację panującej pandemii COVID-19 - montaż lamp
2021 r.
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30) oświetlenie uliczne w ramach Odnawialnych Źródeł Energii - zakup i montaż lamp
solarnych, wykonanie wydatków własnych w kwocie 52 500,00 zł. Ze względu na
sytuację panującej pandemii COVID-19 - montaż 5 lamp w 2021 r.
4. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy
Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana na lata 2020-2023, tj. na okres do końca
spłaty zobowiązań finansowych Gminy (kredytów) uchwalona uchwałą nr XIII/78/19 Rady
Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 grudnia 2019 r. – www. Chociwel.pl
W 2020 r. planowany był deficyt budżetowy w kwocie 3.094 917,52 zł, który został wykonany,
budżet 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.792. 504,32 zł.
Łączna kwota zobowiązań Gminy z tytułu niepłaconych kredytów na koniec roku 2020 wynosi
816 672, 00 zł tj. 408 336,000 zł do spłaty w 2021 r. i 408.336,00 zł do spłaty w 2022 r.
Wskaźniki
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań 2020r., o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp
do dochodów wynosi 3,13%.
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) za 2020r.
wyniósł 11,80%.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech poprzednich lat) określony w art.
243 ufp na koniec 2020r. wynosił 8,91%.
Analizując powyższe składniki jednostka (Gmina) spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań jakie
określone są w art. 243 ufp.
5. Fundusz sołecki
Na terenie Gminy Chociwel funkcjonuje 11 sołectw, ich urok i walory sprawiają, że
mieszkańcy tych małych miejscowości zabiegają o ich rozwój, wspólność i integrację
społeczną. W tym celu został stworzony fundusz, który pozwala tym społecznościom na
realizację własnych planów, które mają służyć ich dobru wspólnemu.

WALORY ZABYTOWE NASZYCH SOŁECTW

WIELEŃ POMORSKI
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BRÓD

LISOWO

Uchwałą nr IV/14/15 Rada Miejska Chociwlu z dnia 18 lutego 2015 r. podjęła uchwałę
o funduszu sołeckim. Jej przyjęcie jest konsekwencją działań gminy w przedmiocie corocznej
realizacji funduszu sołeckiego. Każde sołectwo posiada swojego reprezentanta jako sołtysa
danej miejscowości, który reprezentuje swoich mieszkańców poprzez określenie bieżących
potrzeb i realizację polityki gospodarczo-społecznej „swojej małej społeczności”. Gmina
corocznie w swoim budżecie tworzy „fundusz sołecki, który przeznaczony jest na potrzeby
społeczności sołeckiej i w 2020 r. został ustalony na kwotę 197.089,86 zł.
22

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK
REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R.
Sołectwo

Lp.

Wydatkowana
kwota w zł
16 707,63

1

Bobrowniki

2

Bród

16 860,36

3

Długie

19 296,70

4

Kania

23 035,80

5

Kamienny Most

16 170,63

6

Karkowo

7

Lisowo

21 867,38

8

Lublino

13 622,64

9

Oświno

12 688,04

10

Starzyce

21 101,73

11

Wieleń Pomorski

12 094,48

2 755,93

Wykonanie zaplanowanych wydatków w kwocie 196.210,32 zł
Zrealizowane zadania to m.in.: wykonanie wiat, kupno namiotu ogrodowego, zestawu
biwakowego, zagospodarowanie terenów przy świetlicy, zakup i montaż siłowni zewnętrznej,
modernizacja ogrzewania w świetlicy, uzupełnienie elementów drewutni znajdującej się przy
remizie OSP.
Do dnia 31 marca danego roku Sołtysi przedstawiają sprawozdania z wydatkowania środków
w ramach funduszu sołeckiego za rok ubiegły.
Z uwagi na stan epidemii ograniczone zostały wspólne spotkania z Sołtysami, na których
omawiane są sprawy bieżące sołectw oraz realizacja planów i przyszłych zamierzeń. Na
szczególną uwagę zasługuje wyróżnienie w 2020 r. jednego z sołtysów i uhonorowanie Pana
Ryszarda Wróblewicza – sołtysa Wielenia Pomorskiego, Srebrną Odznakę Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju Pomorza Zachodniego. Uroczystego
wręczenia odznaczenia w dniu 23 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Chociwlu
dokonał Radny Województwa Zachodniopomorskiego Pan Marcin Przepióra. Za trud,
zaangażowanie oraz postawę społecznika Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak
serdecznie podziękował Panu Ryszardowi życząc, by dotychczasowa społeczna funkcja
dawała dalej poczucie satysfakcji i radości z jej wykonywania oraz była bodźcem do dalszej
pracy w rozwoju sołectwa.
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Srebrna Odznaka Honorowa
Gryfa Zachodniopomorskiego

7. Budżet obywatelski
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem,
w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym
współdecydując o wydatkach publicznych w mieście/gminie w perspektywie kolejnego roku
budżetowego. Określa wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej
budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest
na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne
(indywidualnie lub przez odpowiednie organizacje). W procesie tym każda mieszkanka i każdy
mieszkaniec miasta może decydować o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu. Oznacza
to, że obywatele zgłaszają swoje projekty, a później poprzez głosowanie ustalają, co jest dla
nich najlepsze.
Budżet obywatelski zrealizowany został w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 3 usg.
Kwota przeznaczona na realizację bo w 2020 r. wynosiła 30 000,00 zł. Złożone zostały 4
projekty obywatelskie pn:
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1. Plac zabaw dla dzieci,
2. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem na „PATELNI”,
3. Wiata drewniana „RYBACZÓWKA” – liczba oddanych głosów,
4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej we wsi Chociwel na od ul. Dworcowej do budynku
mieszkalnego Chociwel Wieś 3 – liczba oddanych głosów,
Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i dopuszczone głosowania przez
mieszkańców. Największą liczbę głosów zdobył projekt pn. „Plac zabaw dla dzieci” – 608.
Koszt realizacji wniosku wyniósł 31 898,60 zł.
Kwota 1 898,60 zł została dofinansowana w ramach środków budżetowych.

OTO URZĄDZENIA DO ZABAWY DLA NASZYCH MILUSIŃSKICH

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chociwel na lata 2019-2028
„Strategia…” - o plan osiągnięć długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu
istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju. Przyjęta uchwałą nr XIII/76/19 Rady
Miejskiej w Chociwlu z 18 grudnia 2019 r.- pełna treść znajduje się na stronie
www.bip.chociwel.pl.
Jej opis został przedstawiony w „Raporcie o stanie Gminy za 2019 rok”.
Strategia rozwoju stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny,
który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki.
Podstawowym celem rozwojowym Gminy jest poprawa jakości życia mieszkańców, m.in.
poprzez zapewnienie dostępu do bezpiecznej infrastruktury technicznej, jak również usług
publicznych. Realizacja działań strategicznych określonych w tym dokumencie, ma przyczynić
się do zrównoważonego rozwoju Gminy, wzrostu kapitału społecznego i rozwoju turystyki.
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Wzrost konkurencyjności i innowacyjności jest nieodłącznym elementem, któremu
towarzyszyć będzie wdrażanie długofalowych zamierzeń Gminy Chociwel.
Strategia rozwoju jako dokument o rocznym okresie jego obowiązywania (31.12.2020 r.)
wskazuje, że zostały podjęte działania w niżej wskazanych obszarach, które jako priorytetowe
winny być realizowane i w dalszym ciągu kontynuowane dla zrównoważonego rozwoju Gminy
Chociwel.

Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej
1.

Rozbudowa sieci
2020-2028
wodociągowej na terenie
Gminy
2.
Budowa kanalizacji
2020-2028
sanitarnej w
miejscowościach wiejskich
3.
Przebudowa oczyszczalni
2019-2021
ścieków
4.
Przebudowa oczyszczalni
2019-2021
ścieków w miejscowości
Karkowo
5.
Modernizacja dróg i budowa 2019-2028
infrastruktury okołodrogowej
(chodników, ścieżek
rowerowych, oświetlenia
ulicznego)
6.
Uzbrojenie terenów
2022-2028
inwestycyjnych
7.
Uzbrojenie terenów pod
2022-2028
budownictwo mieszkalne
8.
Doposażenie Ochotniczych
2020-2028
Straży Pożarnych w sprzęt
gaśniczy i ratowniczy
Rozpoczęte działania 2020 r. w pkt 3,4,5,8.

1 000 000,00

Budżet Gminy,
PROW

3 000 000,00

Budżet Gminy,
PROW

6 000 000,00

Budżet Gminy,
RPO WZ
Budżet Gminy,
PROW

300 000,00

10 000 000,00
– 12 000
000,00

Budżet Gminy,
PROW / RPO
WZ

500 000,00

Budżet Gminy,
fundusze unijne
Budżet Gminy,
fundusze unijne
Budżet Gminy,
fundusze unijne

500 000,00
500 000,00 – 1
000 000,00

Rozwój potencjału turystycznego z uwzględnieniem ochrony środowiska
1.
2.
3.

Budowa promenady w
Chociwlu
Zagospodarowanie terenów
nad jeziorem Starzyc
Montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii

2019-2022

600 000,00

2020-2028

1 500 000,00

2020-2028

500 000,00

Budżet Gminy,
RPO WZ
Budżet Gminy,
RPO WZ
Budżet Gminy,
WFOŚiGW /
NFOŚiGW

Rozpoczęte działania w 2020 r. w pkt 1 i 2.

26

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK
Rozwój kapitału społecznego
1.

Budowa i modernizacja
świetlic wiejskich

2020-2028

1 500 000,00

2.

Adaptacja pomieszczeń w
hali widowisko-sportowej
pod działalność sportową i
kulturalną
Przebudowa i budowa boisk
sportowych

2020-2028

500 000,00

2019-2022

1 000 000,00

Utworzenie dziennego domu
pobytu

2020-2028

1 000 000,00

3.

4.

Budżet Gminy,
PROW / RPO
WZ
Budżet Gminy,
RPO WZ
Budżet Gminy,
fundusze unijne,
środki krajowe
Budżet Gminy,
fundusze unijne,
środki krajowe

Rozpoczęte działania w 2020 r. w pkt 3.
Za wdrożenie niniejszej Strategii, jak i realizację poszczególnych celów strategicznych
i operacyjnych odpowiedzialni będą:
⎯ władze Gminy Chociwel,
⎯ pracownicy Urzędu Miejskiego w Chociwlu,
⎯ mieszkańcy Gminy,
⎯ inwestorzy i podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy,
⎯ organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy,
⎯ partnerzy Gminy,
⎯ instytucje publiczne o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Wszelkie działania w ramach realizacji wyżej wskazanych kierunków ich realizacji zawiera
niniejszy Raport.

Zadania inwestycyjne gminy Chociwel realizowane są ze środków własnych gminy
jak i zewnętrznych, w tym środków krajowych i środków unijnych.
„Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel”

Gmina Chociwel w dalszym ciągu realizuje projekt pod nazwą: „Przebudowa oczyszczalni
ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji
Chociwel” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020, działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa na
realizację projektu podpisana została w kwietniu 2019 roku.
Całkowity koszt projektu: 5 158 577,14 zł
Dofinansowanie z UE: 3 564 870, 37 zł
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W 2020 roku zrealizowany został I etap projektu polegający na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Starzyce (gmina Chociwel) wraz z przepompownią ścieków
o wartości 765 605,00 zł. Za ten etap inwestycji Gmina Chociwel otrzymała w sierpniu
2020 roku dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 394 032,09 zł.
➢ Z końcem roku ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel oraz prowadzenie
nadzoru autorskiego przy jego realizacji oraz przebudowie i rozbudowie oczyszczalni
ścieków w Chociwlu”.
➢ Po opracowaniu Programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniającego wzrost cen, który
spowodowany został pandemią COVID-19 okazało się, że koszt inwestycji może
przekroczyć zakładaną pierwotnie kwotę. Dlatego w grudniu 2020 r. Gmina Chociwel
złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Cele inwestycji:
➢ Gminie zależy, aby zwiększona została liczba ludności korzystającej z systemu
oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi. Tak więc rządowe i unijne wsparcie
będzie niezwykle istotne przy realizacji tego zadania. Głównym celem przedsięwzięcia jest
uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Chociwel poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej (na terenach dotychczas nieskanalizowanych) oraz dostosowanie
eksploatowanej obecnie oczyszczalni ścieków do wymogów wynikających z przepisów
prawa poprzez:
➢ poprawę oczyszczania ścieków, a tym samym ograniczenie ładunku zanieczyszczeń
powstałego w aglomeracji poprzez spełnienie wymagań gwarantujących efekt
oczyszczania ścieków,
➢ stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska
sposobu gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia procesów
technologicznych na oczyszczalni ścieków.
➢ Projekt ma na celu usprawnienie efektywności działania systemu oczyszczania
ścieków w aglomeracji Chociwel. Projektowana inwestycja porządkuje gospodarkę
ściekową poprzez odbiór ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz
likwidację szamb.
➢
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"Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo"
W dniu 24 czerwca 2020 r. Burmistrz Chociwla podpisał umowę na dofinansowanie
operacji pod nazwą "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo" w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt złożony przez Gminę Chociwel znalazł się na 4 miejscu wśród 54 operacji
znajdujących się na liście rankingowej. Wartość projektu to 256 829,00 zł, a wnioskowana
kwota dofinasowania projektu to 132 862,00 zł.
„Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Karkowie”

W październiku 2020 r. gmina Chociwel złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod
nazwą „Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Karkowie”.
Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie produkowała energię
elektryczną na potrzeby świetlicy w Karkowie. Na dachu budynku powstanie instalacja z paneli
fotowoltaicznych o mocy około 18 kWp. Biorąc pod uwagę wartość inwestycji oraz poziom
dofinansowania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w czwartym roku od założenia
instalacji fotowoltaicznej świetlica będzie miała prąd „za darmo”. Wartość inwestycji zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie wynosi około 75 000,00 zł. Gmina po zrealizowaniu operacji
powinna otrzymać około 51 046,00 zł dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze.
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„Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Chociwlu”

Projekt zrealizowany został w 2019 r. w ramach PROW. W marcu 2019 r. podpisana
została umowa o dofinansowanie. Prace rozpoczęły się od 7 czerwca 2019 r. i wykonywała
je firma Maxbud Sp. z o.o. ze Stargardu. Celem operacji było skrócenie dojazdu do miejsc
użyteczności publicznej, poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów, a także
standardu ciągów komunikacyjnych w Gminie Chociwel poprzez przebudowę ulicy
Grunwaldzkiej. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostało około 311 metrów drogi
wraz z kanalizacją deszczową. Została również ułożona kostka betonowa oraz jednostronny
chodnik dla pieszych i zjazdy do przyległych posesji. W dniu 11.09.2019 roku Burmistrz
Chociwla wraz z inspektorem nadzoru budowlanego i przedstawicielem wykonawcy dokonali
odbioru robót budowlanych. Inwestycja została rozliczona przez Urząd Marszałkowski
w kwietniu 2020 roku. Po rozliczeniu Gmina Chociwel otrzymała dofinasowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 523 592,00 zł. Koszt
przebudowy drogi wyniósł 832 276 zł.
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Dofinansowanie dla Gminy Chociwel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
„Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Chociwel od skrzyżowania
z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki
rowerowej"
Gmina Chociwel w sierpniu 2020 r. złożyła do Wojewody Zachodniopomorskiego projekt
na „Przebudowę drogi wewnętrznej na terenie Gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą
krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej". Realizacja
inwestycji ma na celu przebudowę istniejącego zjazdu i drogi wewnętrznej od skrzyżowania
z drogą krajową nr 20 do centralnej części miejscowości Lublino. Przebudowa polegać będzie
na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni oraz na budowie ścieżki rowerowej. W samej
miejscowości powstanie jednostronny chodnik. Wykonane zostanie również odwodnienie,
które będzie podłączone do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzonej do
rzeki Krąpiel. Łączna długość przebudowywanej drogi to 1296 metrów. Wartość projektu na
chwilę składania wniosku wynosiła 2 580 561,02 zł. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Chociwel otrzyma 50% dofinasowania to jest
1 290 280,51 zł. Kwota dofinasowania była uzależniona od dochodów gminy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
W dniu 3 września 2020 r. Gmina Chociwel otrzymała w ramach wsparcia z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) wsparcie finansowe w kwocie 808 863,00 zł. RFIL to
program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce
na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
Gmina Chociwel przeznaczyła otrzymane środki na przebudowę dróg wewnętrznych
w miejscowościach w ramach posiadanych projektów p.n.:
➢ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienny Most położonej na działce
ewidencyjnej 18 obręb. Kamienny Most gm. Chociwel - wartość kosztorysowa robót 369
381,84 zł,
➢ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kania położonej na działce ewidencyjnej
361/25 obręb Kania gm. Chociwel - wartość kosztorysowa robót 302 946,08 zł,
➢ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starzyce położonej na działce
ewidencyjnej 121 obręb Starzyce gm. Chociwel - wartość kosztorysowa robót
18 658,42 zł.

„Zdalna Szkoła”

Gmina Chociwel zakupiła 20 laptopów i 10 tabletów w ramach projektu pod nazwą „Zdalna
Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z umową o powierzenie
grantu Gmina Chociwel reprezentowana przez Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka
przekazała nieodpłatnie Zespołowi Placówek Oświatowych reprezentowanemu przez
Dyrektor Irenę Kapłun zakupiony w ramach projektu sprzęt. Zakupione laptopy zostały
przekazane uczniom klas 4-8-w celu prowadzenia nauki zdalnej. Natomiast zakupione tablety
zostały przekazane uczniom klas 1-3 Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu do pracy
zdalnej. Zakupiony sprzęt komputerowy przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonej
nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19. Wartość
otrzymanego grantu wyniosła 60 000,00 zł.

Zdalna Szkoła +

Gmina Chociwel zakupiła 23 laptopy i 1 tablet w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Projekt współfinansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z umową o powierzenie grantu Gmina Chociwel
reprezentowana przez Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka przekazała nieodpłatnie
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Zespołowi Placówek Oświatowych reprezentowanemu przez Dyrektor Irenę Kapłun zakupiony
w ramach projektu sprzęt. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany w celu
prowadzenia nauki zdalnej dla uczniów szkoły podstawowej oraz nauczycieli prowadzących
zajęcia. Zakupione laptopy wpłynęły na podniesienie jakości prowadzonej nauki zdalnej w
czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19. Wartość otrzymanej dotacji to
55 000,00 zł.

GRANTY SOŁECKIE
Gmina Chociwel w marcu 2020 r. złożyła w imieniu sołectw osiem wniosków w ramach
„Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”. Dnia
7 lipca 2020 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej
1, podpisane zostały umowy na realizację grantów otrzymanych w ramach tego konkursu.
Ze strony Województwa Zachodniopomorskiego umowy podpisywali Wicemarszałkowie
Województwa Zachodniopomorskiego – Pan Olgierd Kustosz i Tomasz Sobieraj. W imieniu
Gminy Chociwel umowy podpisali Burmistrz Chociwla – Stanisław Szymczak, Skarbnik –
Janina Sarnecka, a także Jadwiga Moskal i Joanna Grudzińska, które reprezentowały
Sołectwa Oświno i Długie laureatów tego konkursu. Sołectwom tym przyznane zostały granty
w wysokości 10 000 zł. Obydwa sołectwa w ramach projektów utworzyły siłownie zewnętrzne
jako miejsca rekreacji dla mieszkańców.
1) W sołectwie Oświno zgodnie z zapisami projektu powstała siłownia zewnętrzna, a także
zakupiony został grill betonowy. Po zakończeniu prac dzieci, młodzież i dorośli otrzymali
miejsce do bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu. Siłownia jest bezpłatna
i dostępna dla wszystkich chętnych mieszkańców. W skład zakupionego wyposażenia
weszły następujące elementy:
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➢
➢
➢
➢
➢

orbitrek wolnostojący,
wioślarz,
wahadło i twister
grill ogrodowy betonowy
tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw i informacją o dofinansowaniu
projektu ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
REALIZACJA PROJEKTU – OŚWINO
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2) W sołectwie Długie w ramach otrzymanego grantu również powstała siłownia
zewnętrzna. W skład zakupionego wyposażenia weszły następujące elementy
➢ biegacz,
➢ wioślarz,
➢ wahadło i twister
➢ tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw i informacją o dofinansowaniu
projektu ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
➢ 2 Ławki,
➢ kosz na śmieci
REALZACJA PROJEKTU – DŁUGIE
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Chociwelska Izba Pamięci

Chociwelska Izba Pamięci, powstała w części holu wejściowego do hali widowiskowosportowej w Chociwlu. Zakres prac obejmował wydzielenie części holu przeszkloną ścianką,
w której umieszczone zostały bezprogowe drzwi wejściowe. Ponadto zakupione zostały
przeszklone gabloty wystawowe stojące oraz wiszące (łącznie minimum 8 sztuk). Realizacja
operacji miała na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Przedsięwzięcie
wpisało się w cele i przedsięwzięcia ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy
Działania "WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju". Gmina Chociwel za zrealizowanie tego
zadania po jego rozliczeniu otrzyma dotację w kwocie ponad 43 000,00 zł z Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Chociwelska Izba Pamięci będzie
gminnym muzeum, w którym zaprezentowane zostaną pamiątki i eksponaty istotne dla naszej
lokalnej kultury i dziedzictwa. Koszt całkowity przedsięwzięcia 66 420,00 zł.

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chociwel wraz
z wyposażeniem"
Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu w ramach projektu pod nazwą: "Zakup średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chociwel wraz z wyposażeniem" zakupiła nowy
średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 4,6/16 na podwoziu MAN TGM 18.320.
Samochód został kompleksowo wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych
i usuwania skutków katastrof. Dzięki projektowi możliwy był zakup odpowiednich narzędzi
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stanowiących wyposażenie samochodu takich jak: radiotelefony, pilarka, wentylator
oddymiający, prądownice, motopompa. Bezpieczeństwo ludności poprawi się dzięki
możliwości szybkiego i skutecznego reagowania na poważne awarie oraz łagodzenie skutków
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ponadto strażacy wyposażeni zostali w aparaturę
niezbędną przy pomocy w wypadkach drogowych (piły, zestaw PSP R -1 + deska i szyny,
podręczny sprzęt burzący i ratowniczy). Wszystkie te urządzenia są niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia akcji ratowniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu zrealizowała ten projekt dzięki dofinansowaniu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020. Dofinansowanie projektu ze środków UE wyniosło 845 665,00 zł. Z budżetu Gminy
Chociwel pokryty został wkład własny projektu w wysokości 129 597,00 zł Wartość projektu
wyniosła 1 045 262,00 zł.
Wsparcie finansowe na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego udzielone zostało
również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
w kwocie 50 000,00 zł oraz z Powiatu Stargardzkiego w kwocie 20 000,00 zł.
Dzięki zaangażowaniu Gminy Chociwel Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu w ciągu pięciu
lat otrzymała już drugi nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Wartość tych dwóch
samochodów to prawie 2 000 000,00 zł.

37

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK

Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dąbrowskiego w Chociwlu
Wykonanie zjazdu do budowy zespołu garaży przy ul. Dąbrowskiego w Chociwlu, wydatek
w kwocie 31 194,00 zł ze środków własnych gminy.

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych
gmin i ich związków oraz mienie innych gmin osób prawnych w tym przedsiębiorstw
- art. 43 ustawy usg. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które
stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy - art. 24 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65); zwana dalej ugn.
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Chociwel oznacza korzystanie, zarządzanie
i dysponowanie nieruchomościami w oparciu o prawne formy przewidziane w ugn oraz
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.);
dalej kc.
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Należą tu m.in. czynności związane z obrotem nieruchomościami, do których należą m.in.:
działania związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, zamianą, darowizną,
oddawanie w trwały zarząd, dzierżawę, użyczanie, obciążanie nieruchomości ograniczonymi
prawami rzeczowymi (m.in.: służebnością gruntową, przesyłu, prawem użytkowania,
hipoteką), znoszeniem współwłasności nieruchomości – art. 3 ugn. W ramach
gospodarowania organ wykonawczy gminy prowadzi zadana związane m. in.: z ewidencją
nieruchomości gminnych, zapewnia ich wycenę, zabezpiecza przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, nalicza należności z tytułu ich udostępniania, prowadzi windykację tych
należności, podejmuje czynności sądowe dot. praw do nieruchomości oraz reguluje ich stany
prawne, składa wnioski wieczystoksięgowe - art. 25 ust. 2ugn.
Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.)
stanowiły własność gminy (data wejścia w życie 27 maja 1990r.) oraz te nieruchomości, które:
zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny,
stanowiły własność gminy i w stosunku do których, wygasło prawo użytkowania
wieczystego bądź trwałego zarządu lub użytkowania,
5) zostały nabyte w drodze pierwokupu,
6) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.
1)
2)
3)
4)

Wg stanu na 31.12.2019 r. Gmina Chociwel posiadała 375,2 ha gruntów
STRUKTURA GRUNTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
LP

Powierzchnia w ha

Udział

Grunty, w tym:

118,0

31,45 %

użytki rolne

62,8

16,74 %

grunty budowlane

34,4

9,17 %

Pozostałe

20,8

5,54%

2.

Drogi

205,8

54,85 %

3.

Lasy

21,6

5,76 %

4.

Łąki

12,8

3,41 %

5.

Rowy

17,0

4,53 %

1.

RODZAJ GRUNTU
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STRUKTURA GRUNTÓW W GMINIE CHOCIWEL NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
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Użytki rolne
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Grunty budowlane

Drogi

Pozostałe

STRUKTURA GRUNTÓW W ROZBICU NA POSZCZEGOLNE OBRĘBY
W GMINIE CHOCIWEL
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9,6

24,1
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2019 51,7
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32
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1,6
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22,2
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ZMIANY STRUKTURY GRUNTÓW W GMNIE W CHOCIWEL NA PRZEŁOMIE
LAT: 2018-2020
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CHARAKTERYSTYKA I UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
1. Nieruchomości rolne i niezabudowane
Gmina Chociwel, na podstawie zawartych umów, wydzierżawia dla mieszkańców gminy
oraz firm grunty o pow. ok 35 ha. Łącznie zawartych było 260 umów dzierżawy.
Z przeznaczeniem na uprawy polowe wydzierżawiono obszar o pow. ok 24 ha. Pozostały
obszar ok. 11 ha zajmowały, m.in.: 5,1 ha „Naturalna Energia” Warszawa; 0,0595 ha „Gen
Gaz” Tarnowo Podgórne; 0,0312 ha przeznaczone na działalność handlowo-usługową tzw.
„Ryneczek” w Chociwlu, 0,0022 ha pod pojemniki na odzież używaną PCK, pozostały grunt
o powierzchni ok 5 ha wydzierżawiony był na garaże blaszane i inne.
2. Lasy
Własnością gminy jest 21,6 ha lasów. W skład tej grupy gruntów wchodzą tereny leśne
oraz PARKI, których na terenie gminy jest 8. Są to: park pałacowy w miejscowości Wieleń
Pom., park dworski w Lisowie, Oświnie i Sątyrzu, park w Starzycach, zespół pałacowo
parkowy w miejscowościach Bród, Karkowo i Kamiennym Moście. Parki są wpisane do
rejestru zabytków i objęte ochroną zachodniopomorskiego konserwatora zabytków.
Parki są wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną zachodniopomorskiego konserwatora
zabytków.

3. Drogi
Gmina Chociwel posiada 205,8 ha działek drogowych, w tym 18,6 ha to drogi kategorii
publicznych oraz 187,2 ha stanowią pozostałe drogi.
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STRUKTURA DRÓG W GMINIE CHOCIWEL NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
Wieleń Pom.; 9,4

Chociwel obr. 2; 8,1

Chociwel obr. 1; 7,6

Bród; 7,2
Bobrowniki; 14,7

Starzyce; 24,3

Długie; 7,6

Sątyrz; 18,4

Oświno; 2,1
Mokrzyca; 1,1

Kamienny Most; 48
Lisowo; 22,3
Lublino; 7,9
Karkowo; 17,1

Kania; 9,7

Chociwel obr. 1

Chociwel obr. 2

Bród

Bobrowniki

Długie

Kamienny Most

Kania

Karkowo

Lisowo

Lublino

Mokrzyca

Oświno

Sątyrz

Starzyce

Wieleń Pom.

4. Współwłasność w gruntach
W 2020 r. Gmina Chociwel posiadała współwłasność w 31 działkach, w tym w 5 działkach
na terenie gminy w miejscowościach Bród, Długie, Kania i Karkowo oraz 26 działek na terenie
miasta Chociwel.
5. Użytkowanie wieczyste
Ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. 2020r. poz.139)
z mocy prawa nastąpiło ich przekształcenie. Proces wydawania zaświadczeń oraz ustalania
opłat za przekształcenie w gminie Chociwel został zakończony w 2019 r
Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste regulują przepisy zawarte w ustawie
o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Grunty będące własnością gminy
mogą być oddane w użytkowanie wieczyste.
W 2020 r. w użytkowaniu wieczystym było 41 działek gminnych, o łącznej pow. 12,1734 ha,
w tym 8,2055 ha dla Polskiego Związku Działkowców; 0,4884 ha dla Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zgoda” w Dobrzanach; na obszarze 0,0266 ha usytuowane są garaże i inne
obiekty. W 2020 r. decyzją administracyjną Burmistrza Chociwla przekształcony został na
własność grunt o powierzchni 0,0018 ha, zabudowany garażem oraz uchwałą Rady Miejskiej
w Chociwlu przeznaczony został do sprzedaży grunt będący w użytkowaniu wieczystym
o pow. 0,0611 ha, stanowiący działkę nr 3/2, na rzecz użytkownika wieczystego.
Gmina Chociwel w 2020 r. pozostawała użytkownikiem wieczystym następujących działek,
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będących własnością Skarbu Państwa:
1) dz. nr 6/3 o pow. 0,0186 położona w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Armii Krajowej,
2) dz. nr 305 o pow. 0,0324 położona w obr. 2 m. Chociwel przy ul. Armii Krajowej.
6. Pozostały obiekty komunalne i ich funkcje
1) ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - znajduje się w Chociwlu przy ul. Henryka
Dąbrowskiego 15, na działce nr geod. 340/2 o pow. 2,3063 ha (w budynku funkcjonuje
szkoła podstawowa i przedszkole miejskie) na ternie szkolnym znajduj się plac zabaw,
boisko „Orlik”, siłownia zewnętrzna.
2) HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA znajduje się w Chociwlu przy ul. Henryka
Dąbrowskiego 15, na działce nr geod. 340/2 o pow. 2,3063 ha (w budynku znajduje się
świetlica miejska, sala konferencyjna, siłownia).
3) BIBLIOTEKA MIEJSKA – znajduje się w Chociwlu przy ul. Zwycięzców 1, na działce nr
geod. 328 o pow. 0,1088, w budynku remizy strażackiej. W 2020 r.
4) ŚWIETLICE – na terenie gminy w miejscowościach Bobrowniki, Kamienny Most, Karkowo,
Kania, Bród, Lublino, Oświno, Starzyce, Wieleń Pomorski, Długie funkcjonuje 10 świetlic
wiejskich wraz z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi.
5) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ znajduje się przy ul. Armii Krajowej 50 w
Chociwlu, działka nr geod. 370/3 o pow. 0,1089 ha. Na działce znajduje się pozostały
budynek niemieszkalny, w którym odbywają się spotkania klubu AA, jak również działa
koło emerytów i rencistów.
6) URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU znajduje się przy ul. Armii Krajowej 52 w Chociwlu,
działka nr geod. 364/2 o pow. 0,0739 ha.
7) BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 38
w Chociwlu działka nr geod. 491 o pow. 0,0701 ha.
8) REMIZY STRAŻACKIE znajdują się w miejscowościach Chociwel, Długie i Lisowo, gdzie
funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne.
9) TOALETA MIEJSKA oddana do użytku w 2019 r., budynek o pow. 15 m2 znajduje się na
plaży miejskiej w Chociwlu.
10) CMENTARZE, znajdują się w miejscowościach Długie, Karkowo, Kania, Bobrowniki,
Oświno i Lisowo na działkach będących własnością gminy, jedynie cmentarz w Karkowie
znajduje się na działce dzierżawionej od Nadleśnictwa Dobrzany. Na terenie miasta
Chociwel funkcjonuje cmentarz komunalny wraz z budynkiem kaplicy, na działce o nr
geod. 47 i pow. 3,6993 ha.
11) OBIEKTY SPORTOWE - boiska sportowe wraz z infrastrukturą w Chociwlu przy
ul. Armii Krajowej na działce nr 48, o pow. 2,9925 ha położonej w obr. 1 m. Chociwel oraz
w Lisowie działka nr 297, o pow. 1,25 ha. Obiekty użyczone na podstawie umów
użyczenia dla LKS Piast Chociwel i LZS Płomień Lisowo w celu realizacji zadania
publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych (…)”
7. Obrót nieruchomościami
1) Zbycie
W 2020 r. sprzedażą objęto grunty i nieruchomości gminne. W przeważającej części były
to grunty ujęte w planie dochodów na 2020 r. oraz grunty sprzedane na wniosek
zainteresowanych osób fizycznych. Sprzedane grunty w większości przeznaczone były na
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cele zabudowy mieszkaniowej (dochód gminy).
ZESTAWIENIE SPRZEDANYCHNIERUCHOMOŚCI
LP

Nr działki, położenie

Powierzchnia w ha

Cena sprzedaży

1.

dz. 33/6 i 33/9 obr. Bród

0,2200

35.560,00 zł

2.

dz. 68 obr. Oświno

0,2400

39.600,00 zł

3.

dz. 236/2 obr. 2 Chociwel

0,0508

4.

dz. 236/3 obr. 2 Chociwel

0,1162

5.

dz. 354 obr. 2 Chociwel

0,0871

6.

dz. 463 obr. 1 Chociwel

0,0963

7.

dz. 464 obr. 1 Chociwel

0,0953

8.

dz. 465 obr. 1 Chociwel

0,1011

47.232,00 zł

9.

dz. 179/8 obr. 1 Chociwel

0,0085

3.862,20 zł

10.

dz. 443 obr. 1 Chociwel

0,1208

37.146,00 zł

11.

dz. 445 obr. 1 Chociwel

0,0904

37.147,00 zł

12.

dz. 363/1 obr. 1 Chociwel

0,1843

109.700,00 zł

udział w gruncie

530,00 zł

udział w gruncie

269,90 zł

13.
14.

lokal mieszkalny ul. Zwycięzców 10/9
w Chociwlu, dz. 331
lokal mieszkalny ul Armii Krajowej 56/3
w Chociwlu, dz. 362

152.000,00 zł
25.000,00 zł
98.646,00 zł

2) Nabycie
W 2020 r. przedmiotem nabycia były nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa. Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazane zostały działki
drogowe o nr geod. 4 i 163 położone w obr. 1 miasta Chociwel, stanowiące drogi wewnętrzne,
które łączą się z ul. Wolności.
Zgodnie z uchwałą nr X/166/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
protokołem z dnia 07.01.2020 r. przekazane zostały: dz. nr 46 – stanowiąca ul. Wolności oraz
dz. nr 256 – stanowiąca ul. Jana Pawła II w Chociwlu.
8. Plan wykorzystania zasobu Gminy Chociwel
Zarządzeniem nr 67/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 27 maja 2019 r. został przyjęty Plan
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chociwel na lata 2019-2021.
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne kierunki działań
związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym. Zarządzanie zasobem gminnym odbywa
się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej
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zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości jest
wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które wynikają
z uchwał budżetowych na lata 2019-2021, w formach prawnych przewidzianych w ustawie
Kodeks cywilny, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz
zgodnie z Uchwałą Nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania i obciążania nieruchomości
gminnych, Uchwałą Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
komunalną Gminy Chociwel, a także w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Chociwel na lata 2018-2024 przyjętą Uchwałą nr XXX/193/17 Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 28 grudnia 2017 r. i strategię rozwoju miasta i gminy Chociwel.
Ponadto informacje dot. Planu wykorzystania opisano na str. 26-27 Raportu o stanie gminy
Chociwel za 2019 rok.

Dostęp do modułu (iGeoPlan i GeoDecyzje ) - System Informacji
Przestrzennej miasta i gminy Chociwel
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chociwel
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się
w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1293 z późn. zm.); zwaną dalej upizg.
Studium sporządza się dla całego obszaru gminy, jest dokumentem przewodnim
w gospodarce przestrzennej gminy, jest aktem planowania przestrzennego. Studium nie jest
aktem prawa miejscowego jest natomiast dokumentem wiążącym przy sporządzeniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych
planów. Studium stanowi informację o tym co gmina posiada, jak i jakie są jej plany odnośnie
rozwoju przestrzennego gminy
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chociwel,
opracowane zostało w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym.
Studium uchwalono uchwałą Nr XI/113/00 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 kwietnia
2000 r.
Zmianę studium sporządzono w 2008r. na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej
w Chociwlu i na podstawie upizg. Zmiana studium zatwierdzona została uchwałą Nr
XV/127/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczyła wyznaczenia
nowych terenów ustalających funkcję przemysłową.
Ostatnia aktualizacja ustaleń (zapisów) studium przez Radę Miejską w Chociwlu
przeprowadzona była na etapie podejmowania uchwały o przystąpieniu do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Woświn
w miejscowości Oświno.
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2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane są w oparciu o w/cyt.
ustawę.
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, przyjmowanym w formie uchwały rady
miejskiej określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania terenu, a także
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, składa się z części tekstowej i graficznej. Nie ma
obowiązku posiadania planów miejscowych na teren całej gminy. Plany miejscowe mogą
obejmować części obszaru gminy i nie mogą naruszać ustaleń studium, są kontynuacją jego
zapisów.
Obecnie na terenie miasta i gminy obowiązują następujące plany miejscowe:
1) plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego
w okolicach jeziora Woświn w miejscowości Oświno, zatwierdzony uchwałą Nr IX/93/03
Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 3 grudnia 2003r. – ustalający funkcję - tereny rekreacyjne
z możliwością zabudowy. Plan zrealizowany w 85 %.

2) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Młyńskiej obręb 1 miasta
Chociwel, zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/255/06 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23
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lutego 2006r. – ustalający funkcję terenów mieszkaniowo-usługowe. Plan zrealizowany
w 95%.

3) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Nadjeziornej i Wodnej obręb
1 miasta Chociwel, zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/256/06 Rady Miejskiej w Chociwlu z
dnia 23 lutego 2006r. – ustalający funkcję terenów mieszkaniowo usługowe. Plan
zrealizowany w 80%.

4) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie
Starzyce gm. Chociwel, zatwierdzony uchwałą Nr XXIX/230/14 Rady Miejskiej w Chociwlu
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z dnia 5 marca 2014r. – ustalający funkcję terenów przemysłowych. Plan zrealizowany
w ok. 5%.

5. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Oświno gm.
Chociwel.
W 2020 r. kontynuowano prace planistyczne w temacie „zmiany do planu ogólnego
terenów położonych nad jeziorem Woświn w miejscowości Oświno gm. Chociwel”, w zakresie
zmiany gruntów przeznaczonych pod zabudowę rolniczą na cele rekreacyjne. Z powodu
otrzymania negatywnej opinii RDOS w Szczecinie dot. uzgodnienia projektu w/w zmian planu,
konieczne było wprowadzenie korekty do projektu planu i jego ponowne uzgodnienie
z RDOŚ w Szczecinie. Ponadto uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
przeznaczenie na cele nierolnicze zgodnie z projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 1,6151 ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne
klasy III położonych w obrębie Oświno. W dniach od 08.09. 2020 do 28.09. 2020r wyłożony
był do publicznego wglądu projekt w/w planu w toku, którego przeprowadzona była dyskusja
publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu. Projekt uchwały w sprawie
uchwalenia „zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla
terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno” – do przyjęcia
w 2021r.
Stopień pokrycia obszaru gminy Chociwel miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego wynosi ok. 1,5%.
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego podejmuje Rada Miejska na
wniosek Burmistrza.
Na dzień dzisiejszy brak jest zarejestrowanych wniosków (od mieszkańców, inwestorów)
o przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego.
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3.

Warunki zabudowy dla Gminy

W 2020 r. dla terenów nieobjętych planami miejscowymi zostało wydanych 51 decyzje
o warunkach zabudowy, oraz 2 decyzje odmawiające ich ustalenia w tym:
1) 32 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) 3 na cele zabudowy usługowe,
3) 13 na cele infrastruktury technicznej i inne,
4) 3 decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem na infrastrukturę
techniczną.
Łączna powierzchnia terenów (działek) dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy
wynosi 437 ha.
VII.
1.

ZASOBY MATERIALNE GMINY
Program rewitalizacji Gminy

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie
co oznacza, że dotyczą wybranego, niewielkiego obszaru gminy. Rewitalizacją nie są
pojedyncze inwestycje lub działania, takie jak remont drogi, przebudowa budynku, otwarcie
nowego przedsiębiorstwa. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na
problemy społeczne, zaś działania w sferze planistycznej, technicznej, środowiskowej lub
gospodarczej mają charakter uzupełniający.
Rewitalizacja to też praca z lokalną społecznością, z ludźmi. Najważniejsze jest
przezwyciężenie kryzysu społecznego, nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni
publicznych są bardziej efektowne. Rewitalizacja jest długim procesem. Jej powodzenie
zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, urzędów.
Gminny Program Rewitalizacji został przyjęty uchwałą nr XXX/200/18 Rady Miejskiej
Chociwla z dnia 31 stycznia 2018 r. Został zamieszczony na stronie internetowej
www.bip.chociwel.pl z podziałem na obszary i kierunki działań.
W 2020 r. zrealizowane były dwa zadania rewitalizacyjne:
w sołectwie Kania „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę miejsca
parkingowego w Kani”,
2) w sołectwie Kamienny Most „Edukacja przez innowację – remont i wyposażenie
pracowni komputerowej w Szkole Branżowej I Stopnia w Kamiennym Moście”.
1)
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KANIA

KAMIENNY MOST

2.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest opracowany na lata 2018
- 2022 i został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/173/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27
września 2017 r.
Łączna liczba mieszkań w zasobie mieszkaniowym Gminy Chociwel wynosi 51 w tym:
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1) mieszkania komunalne w mieście - 27
2) mieszkania komunalne na wsiach - 7
3) mieszkania na najem socjalny w mieście - 1
4) mieszkania na najem socjalny na wsiach - 16 (9- Lisowo, 6 - Kania 1 - Długie).
Mieszkania usytuowane są w 25 budynkach, które zarządzane są od 2017 r. przez Wspólnoty
Mieszkaniowe.
MIESZKANIA KOMUNALNE

ULICA ZWYCIĘZCÓW 17 W CHOCIWLU

ULICA ZWYCIĘZCÓW 19 W CHOCIWLU

MIESZKANIA SOCJALNE
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KANIA NR 17A
Adaptacja w 2019 r. dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 465.578,21 zł. Całkowity koszt adaptacji 1.171.908,33 zł

LISOWO NR 1
Adaptacja w 2010 r. dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 238.853,35 zł. Całkowity koszt adaptacji 796.177,83 zł
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALI
Najem socjalny – obszar wiejski

796,91 m2

Najem
socjalny
–
miasto
Chociwel
Najem komunalny – miasto
Chociwel (w tym powierzchnia
lokali niezamieszkałych)
Najem komunalny – obszar
wiejski

28,09 m2

Razem

1231,01 m2
330,31 m2
2386,32 m2

Stan do zagospodarowania
Cztery mieszkania w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 45/2, ul. Armii Krajowej 27/5, ul.
Wolności 1/9 oraz ul. Zwycięzców 10/2 pozostają niezasiedlone, mieszkania wymagają
gruntownego remontu, aby mogły zostać oddane w najem. W przypadku lokalu nr 2 przy
ul. Armii Krajowej 45 przewiduje się lokal do rozbiórki.
W związku z powyższym w 2020 r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem zmiany do uchwały
nr XXVII/269/02 Rady miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chociwel, celem
umożliwienia oddawania w najem lokali po przeprowadzeniu prac remontowych przez
przyszłego najemcę .
W I kwartale 2020 r. przeprowadzono weryfikację rodzin oczekujących na mieszkania
z gminnych zasobów. Sporządzono listy osób oczekujących na najem lokalu komunalnego
i na najem socjalny. Według tych list na mieszkanie komunalne oczekiwało 7 osób, natomiast
na najem socjalny 5 osób.
W 2020r. ramach bieżących wydatków remontowych w mieszkaniach komunalnych
wydatkowano 9.549,54 zł (wymiana okien w części wspólnej budynku przy ul. Nadjeziornej 11
oraz remont dachu na Armii Krajowej 64).
Wydatki dotyczące najmu socjalnego lokali dotyczyły wymiany instalacji elektrycznej w lokalu
znajdującym się w miejscowości Długie 31/1 – koszt 1.200,00 zł oraz usług kominiarskich
w kwocie 4320,00 zł.
Rekomendacje
Budownictwo mieszkaniowe wciąż pozostaje jedną z podstawowych potrzeb życiowych
społeczności, obserwuje się znaczny rozwój w dużych miastach, natomiast mniejsze obszary
wciąż poszukują rozwiązań dla zaspokojenia tych potrzeb. W tej sytuacji należy poszukiwać
źródeł wsparcia jaki oferuje szeroko rozumiany rynek mieszkaniowy i sięgnąć po skuteczne
metody rozwoju budownictwa w naszej gminie.
Należy tu zwrócić uwagę na nowe rozwijające się możliwości dla samorządów w ramach
Narodowego Programu Mieszkaniowego, który jako dokument strategiczno-programowy,
wyznacza główne kierunki realizacji polityki mieszkaniowej w perspektywie do 2030 r.
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Program określa priorytety polityki mieszkaniowej państwa oraz podstawowe narzędzia
służące rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych w Polsce. Nie koncentruje się przy tym
wyłącznie na zachętach w postaci publicznego finansowania inicjatyw promieszkaniowych.
Z uwagi na różnorodne wyzwania stojące przed władzami publicznymi i innymi podmiotami
działającymi na rzecz rozwoju zasobów mieszkaniowych, Program przewiduje rozwiązania
umożliwiające angażowanie w cel poprawy dostępności mieszkań i warunków
zamieszkiwania potencjału całego rynku mieszkaniowego, zarówno inwestorów
publicznych jak i prywatnych.

Gmina Chociwel dysponuje drogami gminnymi publicznymi w ilości 25 przyjętymi
uchwałami Rady Miejskiej w Chociwlu nr: IX/92/03 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2003 r.,
nr XVII/149/08 z dnia 29 września 2008r. i nr XX/179/08 dnia 23 grudnia 2008 r. o łącznej
długości około 25 km, w tym 16,8 km stanowią drogi o nawierzchni gruntowej, ponadto
w 2019 r. na podstawie uchwały nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września
2019 r. od dnia 01.01.2020 r. do kategorii dróg gminnych zaliczono dwie drogi w miejscowości
Chociwel:
1) ulicę Wolności,
2) ulicę Jana Pawła II
Pozostałe drogi gminne tzw. wewnętrzne są drogami gruntowymi i zlokalizowane są na
działkach geodezyjnych w ilości 354 szt.
Wykaz dróg w miejscowości Chociwel z podziałem na poszczególne kategorii jest dostępny
na stronie internetowej www.chociwel.pl
W 2020 r. na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano kwotę w wysokości
84 660,80 zł, wykonano następujące remonty cząstkowe dróg:
1) Chociwel Wieś,
2) Lisowo działka geodezyjna nr 203 – wykonano drenaż poboczy,
3) Chociwel, ul. Pogodna,
4) Chociwel, ul. Wodna,
5) Chociwel, ul. Ogrodowa,
6) Chociwel cz. ul. Robotnicza,
7) Chociwel, ul. Polna,
8) Działka nr 131 ob. Starzyce – udrożnienie drogi I etap na odcinku 500 mb.
Wydatkowano 13 855,56 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg tj. masy
asfaltowej na zimno, farby do ławek znajdujących się przy drogach ponadto zakupiono
również koło pomiarowe.
W wrześniu 2020 r. dostarczono i zamontowano lampy solarne w ilości 8 szt. (2 podwójnych
i 6 szt. pojedynczych) wartość zadania wyniosła 33 200,00 zł.
Lampa podwójna solarna przy garażach na ul. Zwycięzców/
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Lampa pojedyńcza przy boisku w Kamiennym Moście

Ponadto dostarczono 18 szt. lamp solarnych, których wartość dostawy wyniosła 64 800,00 zł,
natomiast ich montaż nastąpił w 2021 r. ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.
Drogi na terenie miasta i gminy są oświetlone lampami ulicznymi w ilości 653 szt.
Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę (stała opłata ryczałtowa):
95 936,64 zł oraz opłatę za zlecenia doraźne w kwocie 21 809,57 zł.

1. Program ochrony środowiska
Gmina Chociwel posiada na swoim terenie obszary cenne przyrodniczo, które objęte są
ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, tj. Obszar Natura 2000 oraz Iński
Park Krajobrazowy. Na obszarze gminy znajdują się również 3 pomniki przyrody, pojedyncze
twory przrody żywej (drzewa – dąb szypułkowy rosnący w obrębie Karkowo, dąb szypułkowy
rosnący w obrębie Sątyrz Pierwszy oraz sosna zwyczajna w obrębie Kamienny Most). W celu
realizacji polityki ochrony środowiska przyjęto uchwałą nr XIX/125/16 „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Chociwel na lata 2016- 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”, który
jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie gminy Chociwel.
Program ten ma przyczynić się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na
terenie Gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, a także
do zrównoważonego rozwoju gminy.
Program Ochrony
bip.chociwel.pl.

środowiska

jest

zamieszczony

na

stronie

internetowej

www.

55

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK
2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
W ramach realizacji uchwały Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 czerwca
2011 r. dotyczącej „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Chociwel” w 2020 r. zrealizowano VI Etap tego programu, dzięki któremu usunięto z terenu
Gminy Chociwel 17,89 Mg azbestu. Na to zadanie Gmina Chociwel otrzymała dotacje
w wysokości 6772,00 zł, która pochodziła w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Firmą wybraną do
realizacji tego zadania została Firma Logistyka Odpadów Azbestowych sp. z o.o., ul. Szklana
20, 43-300 Bielsko- Biała. W wyniku realizacji zadania wykonano:
1) Demontaż pokrycia dachowego wykonanego z materiałów zawierających azbest
z jednej nieruchomości na terenie miasta Chociwel w ilości 106,7m2 o wadze 1,92 Mg.
2) Usunięcie odpadów zawierających azbest z 12 nieruchomości (Bród z jednej
posesji, Kamienny Most z jednej posesji, Długie z dwóch posesji, Chociwel z 6 posesji, Kania
z dwóch, Lisowo z jednej posesji) w ilości 15,97 Mg.
Całkowity koszt realizacji zamówienia zamknął się w kwocie 11 592,72 zł.
3. Program Czyste Powietrze
Program rządowy „Czyste Powietrze” w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą
Chociwel i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie ma na celu umożliwienie właścicielom i współwłaścicielom domów
jednorodzinnych wymianę źródła ciepła oraz prac związanych z ich termomodernizacją.
Od 21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste
Powietrze"2.0, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację
- nawet do 37 tys. zł — na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie
zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie
realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych
z programem. Otwiera to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane
do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do
podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który
ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę
starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii".
Został przygotowany pakiet informacyjny dla mieszkańców i zapewniono obsługę dla
mieszkańców w przedmiocie składania wniosków. Obsługę wykonuje pracownik Urzędu
Program „Czyste Powietrze” jest zamieszczony na stronie internetowej www. bip.chociwel.pl
W 2020 r. za pośrednictwem Urzędu Miejskiego zostało przesłanych do WFOŚiGW
14 wniosków, w tym 13 dotyczyło wymiany źródła ciepła , 1 wniosek na termomodernizację
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Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80* CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl
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Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz.
638), Rada Gminy w drodze uchwały, corocznie uchwala ‘’Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” – Zobacz www.chociwel.pl
Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
należy do zadań własnych Gminy.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Chociwel w 2020 r.” zatwierdzony został uchwałą nr XV/102/2020 Rady
Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 marca 2020 r. Na terenie gminy Chociwel nie funkcjonuje
żadne schronisko dla bezdomnych zwierząt, dlatego zwierzęta bezdomne, po uprzednim
poszukiwaniu właściciela bądź nowego właściciela, umieszczane są w schronisku
znajdującym się w Choszcznie.
Gmina w ramach zawartej umowy ze schroniskiem prowadzonym przez Fundację „Zawsze
Razem”, wydatkowała kwotę 53 920,44 zł za utrzymanie i opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi. Na koniec 2019 r. w schronisku przebywało 14 psów. W 2020 r. do schroniska
trafiło 4 nowe psy, zostało adoptowanych 11 psów. Zgodnie z Programem opieki nad
zwierzętami wysterylizowano 31 kotek i 7 suczek oraz wykastrowano 3 kocury, w zamian za
adopcję zwierzęcia.

Nasi mali przyjaciele, którzy odnaleźli swój dom
Adopcja w 2020r.
01.08.2020 r.

31.10.2020 r.

58

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK

Niezmiennie i zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich rodzajów nieruchomości w 2020 r.
organizowała gmina Chociwel. Na terenie gminy Chociwel, nie ma możliwości przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady
komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych świadczyła firma
Remondis Szczecin, zaś za ich zagospodarowanie zgodnie z umową członkowską
odpowiadał Celowy Związek Gmin RXXI w Słajsinie, gm. Nowogard.
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1. Liczba mieszkańców i nieruchomości objętych systemem
Gmina Chociwel na dzień 31.12.2020 r. liczyła zameldowanych mieszkańców ogółem
5736, w tym miasto Chociwel 3080, tereny wiejskie 2656 (stan wg ewidencji ludności). Wg
złożonych deklaracji na koniec 2020 r. liczba osób zamieszkujących na terenie gminy wynosiła
4498 osób.
Łączna liczba właścicieli nieruchomości, od których odbierane były odpady wyniosła 1802,
z czego 1484 to właściciele nieruchomości zamieszkałych, 120 to podmioty gospodarcze
i 198 właściciele działek rekreacyjnych.
2. Ilość i rodzaje odpadów odebranych z terenu gminy Chociwel w 2020 r.
Łączna masa odpadów komunalnych odebranych w 2020 roku od właścicieli
nieruchomości wynosi 1993,64 Mg.
Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odebranych z terenu gminy Chociwel
w 2020 r.
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Na obszarze miejskim znajduje się prawie cała baza podmiotów gospodarczych
i zamieszkuje większa liczba mieszkańców, znajdują się budynki wielorodzinne pozbawione
możliwości kompostowania bioodpadów we własnym zakresie, a społeczeństwo jest
zamożniejsze, co przekłada się na większą ilość odpadów komunalnych.
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Ilość odpadów komunalnych segregowanych w danych miesiącach w 2020 r.
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4. Stawki opłat
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
zamieszkałych w 2020 r. niezmiennie od 2013 r. stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących
nieruchomość i określonej uchwałą rady miejskiej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Na nieruchomościach nie zamieszkałych opłata stanowiła iloczyn liczby pojemników oraz
określonej uchwałą rady miejskiej stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Na ternie nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązuje
roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na przełomie lat 2018/2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości zamieszkałych uległa jednej zmianie i na przełomie tego okresu
wzrosła w przypadku odpadów segregowanych o 6,00 zł w przypadku niesegregowanych
11,00 zł.
Na przełomie lat 2018/2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości niezamieszkałych zależała min. od wielkości pojemnika wzrost
kształtowała się w następujący sposób: odpady segregowane pojemnik 120l -8 zł/m-c, 240l 15 zł/m-c, 1100l - 62 zł/m-c; w przypadku odpadów niesegregowanych pojemnik 120l -12
zł/m-c, 240l - 23 zł/m-c, 1100l - 94 zł/m-c.
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Z pobranych od właścicieli nieruchomości opłat kolejny raz z rzędu nie udało się
pokryć w całości kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Na taki stan rzeczy wpływ miał stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, który w warunkach pandemicznych znacznie wzrósł oraz
wprowadzony od 1 lutego 2020 r. workowy system segregacji odpadów, który spowodował
wzrost kosztów o 21 600,00 zł/m-c.
Należny przypis z opłat w 2020 r. wynosił 1 431 616,01 zł, wpływy 1 288 429,92 zł, zaś koszty
1 524 588,74 zł.
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Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przypis i wpływy w 2020 r.
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5. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku
innymi
metodami
niż
niebezpieczne
odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji.
Gmina Chociwel w 2020 r. nie osiągnęła wymaganego przepisami prawa poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła.
Wymagany w 2020 r., poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia [%]

50%

Osiągnięty przez Gminę Chociwel poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia w 2020 r. [%]

42,77%

(Poziom jest osiągnięty wówczas, gdy gmina osiąga wynik równy lub większy od 50%)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji pochodząca ze strumienia odpadów
komunalnych z obszaru naszej gminy w 2020 r., przekazanych do składowania wyniosła 0,00
Mg – poziom został osiągnięty.
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Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
do dnia 16 lipca
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2020 r.
35%
Osiągnięty przez Gminę Chociwel poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
w roku 2020 r.

0

(Poziom jest osiągnięty wówczas, gdy gmina osiąga wynik równy lub mniejszy niż 35%)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty.
Wymagany w 2020 r., poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia [%]

70%

Osiągnięty przez Gminę Chociwel poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia w 2020 r. [%]

79,21%

(Poziom jest osiągnięty wówczas, gdy gmina osiąga wynik równy lub większy od 70%)

Ilość segregowanych odpadów komunalnych cały czas rośnie. Jednak nie wszystkie odpady
znajdujące się głównie w pojemnikach lub workach na tworzywa sztuczne, mogą być poddane
recyklingowi. Odpady takie jak zużyte zabawki składające się z wielu materiałów, folie PP, folie
LDPE z domieszką innych polimerów, materiały i opakowania PCV, ABS, EDPM, XPS, PC,
materiały epoksydowe, styropian, poliuretany, tekstylia, opakowania warstwowe, opakowania
po produktach spożywczych (np. sztućce jednorazowe, opakowania PET po owocach, kubki
styropianowe itp.) oraz opakowania, które nie powinny trafić do frakcji 15 01 02 jak np.
opakowania po produktach niebezpiecznych jak oleje, smary, chemia budowlana, po środkach
ochrony roślin te i wiele innych nie wymienionych nie są poddawane recyklingowi ale
przekazywane do odzysku jako odpad 19 12 12 i wykorzystywane jako odzysk energii cieplnej
i elektrycznej w czasie termicznego przekształcenia.
Mając na uwadze założenia „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
„Krajowego Planu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów”, w ramach promowania produktów
wielokrotnego użycia, zakupione i rozdysponowane wśród mieszkańców zostały siateczki na
warzywa i owoce, torby na zakupy oraz biodegradowlane długopisy.
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Na terenie Gminy Chociwel podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są Wodociągi i Kanalizacja Spółka
z o.o. w Chociwlu. Spółka w dniu 27 sierpnia 2002 roku uzyskała od Gminy bezterminowe
zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie miasta i gminy Chociwel. Głównymi odbiorcami są mieszkańcy Chociwla,
okolicznych miejscowości a także instytucje i firmy mające swoje siedziby w granicach
administracyjnych gminy (oraz miejscowość Krzywiec gmina Marianowo). Zasoby wody,
wielkość ujęć, stan stacji uzdatniania wody, jak również przepustowość oczyszczalni ścieków
umożliwiają przedsiębiorstwu zaspokajanie zgłaszanych potrzeb gminy w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
W ramach prowadzonej podstawowej działalności Spółka:
1) eksploatuje, konserwuje, remontuje, odtwarza, modernizuje i rozbudowuje urządzenia
i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne,
2) prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
3) zleca wykonywanie badań laboratoryjne kontrolujące jakość prowadzonych procesów
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS
Stargard harmonogramem,
4) inicjuje realizację programów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, opiniuje
koncepcje budowy sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
5) wydaje warunki techniczne budowy sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
oraz przyłączania odbiorców, uzgadnia projekty opracowane na podstawie tych
warunków, a także przeprowadza odbiory techniczne tych budowli,
6) wykonuje podłączenia obiektów do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
świadczy usługi z zakresu budownictwa,
7) planuje, zleca i nadzoruje realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zadań
remontowych, wykonywanych siłami własnymi dla potrzeb Spółki,
8) prowadzi działalność z zakresu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych.
1. Sieć wodociągowa
Przedsiębiorstwo na terenie Gminy Chociwel zaopatruje w wodę następujące
miejscowości:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Chociwel – Lublino
Wieleń – Oświno,
Lisowo,
Kamienny Most,
Długie - Płątkowo,
Kania – Karkowo – Mokrzyca,
Krzywiec (gm. Marianowo) – Bobrowniki,
Starzyce,
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➢ Bród – Zabrodzie,
➢ Sątyrz Pierwszy,
➢ Kamionka.
Spółka eksploatuje łącznie sieć wodociągową o długości 54,4 km. W 2020 roku Spółka
dostarczyła łącznie mieszkańcom gminy Chociwel 224,9 tys. m3 wody.
Wszystkie stacje uzdatniania wody pobierają wodę z ujęć głębinowych. Woda surowa ze
względu na ponadnormatywną ilość związków żelaza i manganu wymaga uzdatniania. Na
wszystkich stacjach technologia uzdatniania wody opiera się na procesach odżelaziania
i odmanganiania na ciśnieniowych filtrach pospiesznych.
W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych
w 2020 r.:
1) usunięto 11 awarii sieci wodociągowych,
2) usunięto 22 awarię przyłączy wodociągowych do budynków,
3) naprawiono 12 nawiertek wodociągowych,
4) wymieniono 10 hydrantów ppoż.,
5) wymieniono 138 wodomierzy u odbiorców.
2. Sieć kanalizacyjna
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo odbiera ścieki z terenu
aglomeracji Chociwel. Stopień skanalizowania aglomeracji Chociwel wynosi 98,4%. Pozostała
część terenu gminy nie jest podłączona do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. Spółka
eksploatuje łącznie sieć kanalizacyjną o długości 11,3 km. W 2020 roku Spółka odebrała
łącznie od mieszkańców gminy Chociwel 85,7 tys. m3 ścieków. Na oczyszczalni znajduje się
stacja zlewcza nieczystości płynnych, umożliwiająca przyjęcie ścieków dowożonych wozami
asenizacyjnymi.
Eksploatowana przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oczyszczalnia ścieków obsługuje
mieszkańców aglomeracji Chociwel jednak pod względem technologicznym ma ona trudności
w zapewnieniu w sposób ciągły odpowiedniej jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika.
Nie posiada ona także odpowiedniego nowoczesnego stopnia stabilizacji i odwodnienia
osadów nadmiernych, wykorzystuje przestarzałą i energochłonną technologię oczyszczania
ścieków generując przy tym wysokie koszty eksploatacyjne.
Na terenie aglomeracji planuje się rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków
(na chwilę obecną trwają prace projektowe).
Spółka eksploatuje łącznie sieć kanalizacyjną o długości 11,3 km. W 2020 roku Spółka
odebrała łącznie systemem kanalizacyjnym od mieszkańców gminy Chociwel 85,7 tys. m3
ścieków.
W ramach działalności konserwacyjno-remontowej pracownicy spółki w 2020r.:
1) usunęli 53 niedrożności sieci kanalizacyjnych i na przyłączach kanalizacyjnych (z tego
32 przy pomocy WUKO, 21 zestawem asenizacyjnym),
2) usunęli 49 awarii przepompowni ścieków,
3) wykonali remonty studni (w ilości 6 szt.),
4) dokonywali codziennego przeglądu przepompowni miejskich: P1, P2, P3, P4 oraz
obsługi oczyszczalni ścieków.
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Woda dostarczona mieszkańcom Gminy Chociwel w 2020 r.
SUW Kamionka
0%
SUW
SUW SUW
Krzywiec Lisowo Sątyrz
SUW Bród
P.
3%
5%
3%
0%
SUW Karkowo
21%

SUW
Kamienn
y Most SUW
2% Starzyce
4%

SUW Długie
5%

SUW Chociwel
49%

SUW Wieleń Pom.
8%

1. Realizacja zadań z zakresu polityki rodzinnej na terenie działania Chociwel
prowadzona jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu.
Siedziba, ul. Armii Krajowej 50, 73-120 Chociwel
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu: Magdalena Rokosz
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1) Funkcjonowanie Ośrodka
Podstawowym celem i zadaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chociwlu jest udzielanie pomocy społecznej, mającej na celu umożliwianie rodzinom
i osobom przezwyciężenia trudności życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie im życia
w warunkach odpowiadającym godności człowieka. Wspieranie osób i rodzin podlegających
wykluczeniu społecznemu i znajdujących się w trudnej sytuacji, powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym.
W marcu 2020 r. Ośrodki Pomocy Społecznej stanęły wobec nowego wyzwania
zorganizowania pomocy dla osób i rodzin w związku z pojawieniem się zagrożenia
zakażeniem wirusa SARS–CoV–2. Sytuacja ta stała się ogromnym wyzwaniem dla
pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Jednocześnie wskazać należy, że równie
ważnym aspektem niesienia pomocy stała się praca asystenta rodziny. W okresie panującej
pandemii spowodowanej chorobą zakaźną Covid-19 wzrosło zjawisko przemocy
w rodzinie, z uwagi na fakt, że większość rodzin pozostawała zamknięta w domach.
W związku z powyższym ważnym zadaniem stało się zwiększenie zakresu pracy asystenta
z rodzinami na terenie gminy Chociwel.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. pracował od marca w trybie
zdalnym i hybrydowym w podziale na dwie grupy pracujące naprzemienne, stacjonarnie
i zdalnie w celu zapewnienia ciągłości przyznawania i wypłaty świadczeń oraz udzielania
pomocy osobom potrzebującym.
2)
Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r.
W 2020 r. wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu
wyniosły 11.159.329,77 zł, w tym:
1) zadania własne
2) zadania zlecone
3) zadania własne dotowane z budżetu państwa –
4) środki z Funduszu Pracy Program „Asystent Rodziny”

640.380,51 zł,
9.304.620,09 zł,
622.440,24 zł,
1.700,00 zł,

5) środki z budżetu gminy przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
inne zadania finansowane z budżetu gminy
591.888,93 zł.
Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chociwlu zabezpieczono w budżecie Gminy w 2020 r. środki w wysokości 627.672,00 zł,
wykonano w kwocie 618.127,53 zł.
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.

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FORMA POMOCY
ZASIŁKI OKRESOWE
ZASIŁKI CELOWE
POSIŁEK W SZKOLE W DOMU
OPŁATY ZA POBYT W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ
DODATEK MIESZKANIOWY
STYPENDIA I ZASIŁKI
SZKOLNE
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
SPECJALNY ZASIŁEK
OPIEKUŃCZY
ZASIŁEK STAŁY
OPŁATA ZA POBYT DZIECI W
PIECZY ZASTĘPCZEJ
DODATEK ENERGETYCZNY
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ZASIŁEK RODZINNY (w tym
becikowe)
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
ŚWIADCZENIE
PIELĘGNACYJNE
ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
ŚWIADCZENIE
RODZICIELSKIE

WYDATKI ZA 2020 r.
51.071,24 zł
39.954,78 zł
76.551,80 zł
346.788,84 zł
79.973,58 zł
73.866,80 zł
10.169,00 zł
16.740,00 zł
107.352,90 zł
292.717,08 zł
82.710,06 zł
916,23 zł
273.432,09 zł
744.787,76 zł
455.359,56 zł
1.313.482,30 zł
5.408.279,70 zł
252.026,00 zł

3) Realizacja zadań
Przyznawanie świadczeń dla rodzin było prowadzone zgodnie z art. 15o ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2020 r., poz.568). Jeżeli sytuacja nie wymagała przeprowadzenia rodzinnego wywiadu
środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej mogło
nastąpić na podstawie rozmowy telefonicznej oraz dokumentów przesłanych drogą
elektroniczną, w szczególności osobie lub rodzinie przebywającej w kwarantannie w 2020 r.
świadczenia przyznawanie były wg tych procedur.
Pracownicy socjalni w 2020 r. przeprowadzili łącznie 443 wywiadów środowiskowych
i aktualizacyjnych, w wyniku których wydano 364 decyzji administracyjnych, uprawniających
do świadczeń osoby i rodziny kwalifikujące się do pomocy społecznej.
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Pracą socjalną objęto 227 rodzin. W tym okresie zostało zawartych 3 kontrakty socjalne
z 7 osobami korzystającymi z pomocy finansowej Ośrodka. Kontrakty dotyczyły rodzin i osób
z problemem opiekuńczo – wychowawczym, alkoholowym oraz niezaradnością życiową.
Rezultatem zawartych kontraktów było wzmocnienie umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych rodzin i prowadzenia gospodarstwa domowego, mobilizowanie do
zaprzestania nadużywania alkoholu oraz aktywizacja społeczna i zawodowa.
Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pobranych w 2020 r.:
1) Liczba świadczeń niepieniężnych – 2822,
2) Liczba świadczeń pieniężnych- 989.
Najczęstszymi powodami udzielania pomocy w 2020 r. było bezrobocie, ubóstwo,
niepełnosprawność oraz długotrwała i ciężka choroba. Szczegółowy zarys powodów
korzystania z pomocy w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.
Powody udzielenia pomocy i wsparcia – ranking
BEZROBOCIE

LICZBA RODZIN
OGÓŁEM
79

UBÓSTWO

73

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

64
60

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ALKOHOLIZM

17

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

12

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

7

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK..
WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

6

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

6

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

4

BEZDOMNOŚĆ

3

PRZEMOC W RODZINIE

3

NARKOMANIA

2

SIEROCTWO

1

SYTUACJA KRYZYSOWA

1

ZDARZENIE LOSOWE

1

16
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2) Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
➢

Projekt pn. „Kooperacja efektywna i skuteczna”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu w 2020 r. aktywnie
uczestniczył w realizacji projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna - nr projektu:
POWR.02.05.00-00-0207/17-00 finansowanym w ramach projektu operacyjnego „Wiedza Edukacja - Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie Skuteczna Pomoc Społeczna” realizowanym przez
województwo zachodniopomorskie w partnerstwie z województwem lubuskim, kujawsko pomorskim, pomorskim i warmińsko - mazurskim, wielkopolskim oraz Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
W ramach projektu w okresiedo 30 września 2020 r. wypracowano model współpracy pomiędzy
Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a innymi instytucjami, podejmującymi
działania na rzecz pomocy rodzinie tj. szkołą, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, sądem, kuratorami sądowymi, policją oraz placówkami wsparcia dziennego,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie w celu realizacji działań służących
zmniejszeniu liczby osób uzależnionych
i przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz
kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie. W 2020 r. wytypowanych zostało 5 rodzin w ramach
przedmiotowego projektu, z którymi podjęto ścisłą współpracę. Model kooperacji doprowadził
do rozwiązania danych problemów w wytypowanych rodzinach. W wyniku nawiązanej
współpracy zorganizowano kilka spotkań z instytucjami współpracującymi, gdzie na bieżąco
były podejmowane działania kompleksowe wspomagające rodziny. Instytucje uzupełniały się w
działaniach, co w efekcie będzie skutkowało trwałymi zmianami. Stała współpraca powołanego
zespołu przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów w gminie służy realizacji innych działań
strategicznych i rozwojowych na rzecz mieszkańców. Dalsza współpraca wszystkich instytucji
pozwoli skutecznie wspierać rodziny, które oczekują lub potrzebują efektywnej pomocy.
➢ Realizacja „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” w 2020 r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu jest jednostką, która
nieprzerwanie od 2017 r. na terenie Gminy Chociwel prowadzi bezpłatną dystrybucję żywności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. rozdysponowano na terenie
Gminy Chociwel trzy transporty produktów spożywczych z Podprogramu 2019 o łącznej wadze
32,3 tony. Z podprogramu 2019 skorzystało 320 rodzin tj. 713 osób z terenu gminy Chociwel.
W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chociwlu w 2020 r. poniósł wydatki w ramach środków własnych gminy
z przeznaczeniem na pokrycie koszów transportu w łącznej kwocie 1.414,50 zł.
Od 1 października 2020 r. uruchomiony został przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko –
Kamieńskiej Podprogram 2020, który potrwa do lipca 2021 r. Umowa nr 3/2020 na realizację
Podprogramu 2020 zawarta została w dniu 4 stycznia 2021 r.
W ramach Podprogramu 2020 w dniu 13 października 2020 r. odbyły się warsztaty dietetyczne
i kulinarne dla rożnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, dietetyków,
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pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
pn. „Śniadanie – najważniejszym posiłkiem dnia”.
Od miesiąca października rozpoczęto również rejestrację osób chętnych do skorzystania z
pomocy żywnościowej. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanych zostało do Programu 217
rodzin, tj. 524 osoby z terenu gminy Chociwel.
➢ Realizacja rządowego programu „Wspieraj Seniora” w 2020 r.
Gmina Chociwel przystąpiła w listopadzie 2020 r. do Program „Wspieraj Seniora”.
Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz
seniorów, którzy w stanie epidemii w związku z ochroną przed zakażeniem COVID – 19
zdecydowali się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia polegała głównie na robieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej oraz dostarczania ciepłych
posiłków. W ramach Programu w 2020 r. „Wspieraj Seniora” pomocy udzielono 8 osobom, 4
osobom do 70 roku życia oraz 4 osobom powyżej 70 roku życia.
W ramach powyższego Programu w listopadzie 2020 r. zatrudniono w ramach umowy zlecenia
jedną osobę do pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz robienia zakupów osobom
objętym kwarantanną.
Na powyższy program wydatkowano kwotę w wysokości 7.929,92 zł, w tym dotacja stanowiła
80 % w kwocie 6.343,93 zł, środki własne 20% - 1.585,99 zł.
➢ Realizacja programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019 -2023”
Uchwałą nr II/13/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Chociwlu przyjęła Wieloletni
Program „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019 -2023”. Celem Programu jest zapewnienie
posiłku dzieciom w przedszkolu oraz uczniom szkoły podstawowej i młodzieży szkoły średniej
oraz zawodowej. Objęto również pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore,
niepełnosprawne i samotne. Przyjęcie powyższego Programu przyczynia się do ograniczenia
zjawiska niedożywienia, poprawy stanu zdrowia i kształtowania właściwych nawyków
żywieniowych. W ramach programu udziela się pomocy osobom potrzebującym.
Pomoc w ramach Programu mogła być przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego
wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Są to kwoty wynoszące odpowiednio 1.051,50 zł
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby w rodzinie.
Wysokość pomocy w ramach Programu ustala Wojewoda Zachodniopomorski na wniosek
Burmistrza, na podstawie porozumienia. Warunkiem otrzymania dotacji na realizację
przedmiotowego zadania było zobowiązanie gminy do wniesienia udziału środków własnych
w wysokości nie mniejszej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu.
W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. w ramach wieloletniego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu” w formie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku
skorzystało 121 osób z 39 rodzin.

W ramach niniejszego Programu udzielana była pomoc rodzinom, w których dzieci uczęszczają
do przedszkola lub szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie dofinansowania do
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dożywiania. W 2020 r. skorzystało z pomocy w formie gorących posiłków 68 osób, w tym 6 osób
dorosłych oraz 62 dzieci i młodzieży. Łącznie w tym okresie dorośli skorzystali z 578 gorących
posiłków, a dzieci i młodzież 2.618 posiłków.
Na realizację Programu w 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 76.552,00 zł, z tego na:
dożywianie dzieci w placówkach oświatowych – 28.206,00 zł oraz na osoby dorosłe –
6.276,00 zł, natomiast na pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup
żywności lub posiłków wydatkowano kwotę – 31.070,00 zł.
Udzielona pomoc w formie dożywiania w 2020 r.

Wyszczególnienie
Dzieci korzystające z dożywiana
w przedszkolu
Dzieci korzystające
z dożywiania w szkołach
Osoby dorosłe korzystające
z pomocy w formie gorących
posiłków
Rodziny korzystające z pomocy
w formie zasiłków celowych
na zakup żywności
Osoby w rodzinach korzystające
z pomocy w formie zasiłków
celowych na zakup żywności

Liczba osób

Liczba świadczeń

23

1.035

39

1.583

6

578

39

168

121

168

➢ „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022”
Uchwałą Nr XIVI/88/20 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 stycznia 2020 r. przyjęty
został Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022.
Program wspierania rodziny adresowany jest przede wszystkim do rodzin wychowujących
dzieci, w których występuje problem uzależnienia, zagrożenia ubóstwem, przemocą oraz
bezradnych w pełnieniu funkcji opiekuńczo — wychowawczych, rodzin w których występuje
zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, którym została odebrana lub ograniczona
władza rodzicielska poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, ponadto
przedstawicieli instytucji i służb działających na rzecz wspierania rodziny.
Wzrasta liczba rodzin wymagających współpracy z asystentem rodziny, a zatem zachodzi
konieczność podtrzymywania tej formy pracy na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo
i zagrożonych zjawiskiem przemocy.
Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że współpraca z asystentem rodziny daje
wiele korzyści, pomaga rodzinie poznać własne możliwości, zbudować pewność siebie. W
efekcie w oparciu o swoje zasoby rozwiązywać problemy. Asystent rodziny wskazuje drogę do
zmiany, nie wyręczając klientów w ich działaniach. Ich zadaniem jest zmienić nastawienie
klienta, pokazać mu własne możliwości. Efektem pracy asystenta jest uniknięcie umieszczenia
dziecka w pieczy zastępczej. Z perspektywy czasu i osiągnięć w ramach realizacji tego zadania,
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stwierdza się, iż jest to jedno z lepszych narzędzi minimalizujących i eliminujących skutki
kryzysu w rodzinach zagrożonych różnymi dysfunkcjami, stąd zachodzi konieczność
pozostawienia w strukturach Ośrodka tej funkcji. Ponadto koszty zatrudnienia asystenta są
o wiele niższe od kosztu utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.
Ośrodek podejmuje własne działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia asystentów
rodzin i tym samym zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W związku ze zwiększeniem liczby rodzin, które
należałoby objąć pomocą asystenta rodziny, w 2020 r. W budżecie gminy Chociwel na 2021 r.
zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie drugiego asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu.
Na bieżąco prowadzimy monitoring sytuacji dzieci w rodzinach objętych pomocą MGOPS.
Zadanie to jest realizowane zarówno przez asystenta rodziny, jak i wszystkich pracowników
socjalnych naszego Ośrodka. W związku z tym prowadzimy też bardzo szeroką współpracę ze
szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami zajmującymi się
sprawami rodziny, w tym kuratorem oraz Policją. W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub
bardzo niepokojącej sytuacji w rodzinie – natychmiast o takiej okoliczności informujemy Sąd
Rejonowy w Stargardzie, Wydział Rodzinny i Nieletnich.
Rok 2020:
Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny – 15
Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny – 30
Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę – 2.

➢ Nowe działanie - Usługi opiekuńcze w Gminie Chociwel

W 2020 r. w gminie Chociwel stworzono usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc
w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez
lekarza osobom starszym, jak i niepełnosprawnym z terenu gminy.
Rada Miejska w Chociwlu w dniu 22 grudnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXV/151/2020
sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania oraz określiła zasady przyznawania
wskazanego wsparcia. Gmina Chociwel zabezpieczyła w budżecie środki finansowe na
zatrudnienie jednej opiekunki na 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zawarte zostały w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r. oraz
Sprawozdaniu z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.

2. Polityka społeczna realizowana przez Urząd Miejski w Chociwlu
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1) Pogram profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu
narkomanii
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chociwlu działa
na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277z późn. zm.). Podstawową
działalnością Komisji jest inicjowanie działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w rocznym Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu nr XIII/82/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. Szczegóły dot.
programu – www.chociwel.pl
Głównym celem Komisji jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, wspieranie
osób uzależnionych i ich rodzin oraz ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie, kształtowanie
i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, zwłaszcza młodzieży.
Członkowie Komisji także udzielali pomocy i porad 24 osobom, mającym różnego typu problemy
(przemoc, alkohol, konflikty rodzinne, problemy z dorastającymi dziećmi, biedą itp.).
W zakresie pracy z rodziną dysfunkcyjną Komisja ściśle współpracuje z Miejsko - Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji w Chociwlu, Przychodnią Zdrowia
a także z Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
W ramach pracy Punktu konsultacyjno - informacyjnego zatrudniony jest psycholog z którego
porad w 2020 r. skorzystało 15 osób, które systematycznie uczęszczały na spotkania.
Członkowie komisji kierują chętne osoby do skorzystania z porad prawnika, który przyjmuje
w przyziemiu budynku Biblioteki Miejskiej w Chociwlu (punkt nieodpłatnej porady prawnej).
Pomoc prawna udzielana była w formie porady telefonicznej oraz mailowej, ze względów
na wprowadzone obostrzenia związane z panującą pandemią COVID – 19.
Aby dzieci i młodzież nie sięgała po używki i wykorzystała efektywnie wolny czas Komisja
wspierała działalność świetlic środowiskowych. W 2020 roku prowadzone były zajęcia
w świetlicach wiejskich w Kani oraz w Bobrownikach. W zakresie innych form oddziaływań
profilaktycznych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała
z organizacjami pozarządowymi takimi jak: Stowarzyszenie Otwarta Dłoń, Stowarzyszenie Most
ku przyszłości, Wiejskimi Kołami Gospodyń z terenu gminy Chociwel oraz z Biblioteką
Publiczną w Chociwlu i jej filiami, Szkołą Branżową I Stopnia w Kamiennym Moście, Zespołem
Placówek Oświatowych w Chociwlu oraz z sołtysami, które otrzymywały wsparcie finansowe
z przeznaczeniem środków na organizowanie dzieciom i młodzieży aktywnej formy spędzania
wolnego czasu np. rajdy piesze i rowerowe, pikniki konkursy oraz dofinansowanie imprez
sportowych i zakup strojów sportowych.
W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w Zespole Placówek
Oświatowych w Chociwlu przeprowadzono w klasach spotkania o tematyce przeciwdziałania
przemocy i alkoholu, również przeprowadzone zostały warsztaty i pogadanki dla uczniów
i rodziców przez terapeutę z zakresu uzależnień.
W ramach lecznictwa zostało podpisane porozumienie między Gminą Chociwel a Miejską Izbą
Wytrzeźwień w Szczecinie. Dowożone są tam osoby w stosunku do których została podjęta
interwencja Policji w sytuacji kiedy stwarzały one realne zagrożenie życia lub zdrowia własnego
lub innych osób. W 2020 r. było to 5 osób z terenu gminy Chociwel.
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Komisja finansowała iniekcje przeciwalkoholowe dla osób będących w trudnej sytuacji
materialnej a jednocześnie chcących wyjść z nałogu oraz dofinansowała badania okresowe
w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.
W 2020 roku wartość dochodów uzyskana przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń jednorazowych wyniosła –
138 316,28 zł.
Kwota wydana w 2020 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii wyniosła 93 950,74 zł i przedstawia
się następująco:

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2020 R.
1) Zwalczanie narkomanii
2) Wynagrodzenia + ZUS (członkowie komisji, psycholog, świetlicowe)
3) Koszty sądowe + biegły
4) Zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowania zakupu
materiałów profilaktycznych, książki, ulotki,
nagrody w konkursach profilaktycznych)
5) Zakup usług pozostałych warsztaty i szkolenia profilaktyczne,
terapie zajęciowe, zabezpieczenie z Disulfiramu
6) Zakup środków spożywczych

1 861,00 zł
46 521,31 zł
740,00 zł
14 566,80 zł
27 858,45 zł
4 264,18 zł

2) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W Gminie Chociwel współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 ro. została oparta
o zatwierdzony uchwałą nr XII/81/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 grudnia 2019 r.
„Roczny Program współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020R.” Program dostępny na
stronie www.chociwel.pl
Na terenie gminy na dzień 31.12.2020r. funkcjonowało 25 organizacji pozarządowych lecz
współpracę z gminą aktywnie prowadzi ok.10 organizacji jak wykazano niżej:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Chociwel,
Ludowy Zespół S portowy „Płomień” Lisowo,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 2 w Chociwlu,
Uczniowski Klub Sportowy „Piast – Junior”,
Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń”,
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Koło terenowe w Chociwlu,
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Koło nr 6 w Chociwlu,
Stowarzyszenie „Most ku przyszłości”,
Stowarzyszenie „Forum Chociwelskie”.

3) Nowe działanie - Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w Chociwlu
Od stycznia 2020 r. w naszej gminie działalność rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddz. Regionalny Szczecin – działanie Stowarzyszenia opiera się na
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2020 r. poz. 821z późn.zm.). Stowarzyszenie realizuje zadanie gminy prowadząc placówki
opiekuńczo – wychowawcze na terenie gminy Chociwel w miejscowościach: Karkowo, Starzyce,
Kamienny Most. Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, dla
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15 dzieci z każdej miejscowości. Działalność szczególnie kierowana jest dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt "Nie ma jak w domu" realizowany w placówkach
na terenie Gminy Chociwel przez okres 3 lat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

STARZYCE

KAMIENNY MOST

KARKOWO
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KARKOWO

KAMIENNY MOST

STARZYCE

Gmina współpracowała z organizacjami stowarzyszeniami poprzez:
1) udostępniała nieodpłatnie lokale dla stowarzyszeń w związku z realizacją swoich zadań
statutowych na podstawie umowy użyczenia. Są to lokale: lokal w Ochotniczej Straży
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Pożarnej, lokal Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokal
w Hali Widowiskowo – Sportowej w Chociwlu,
2) z organizacjami pozarządowymi zostały podpisane umowy na wsparcie lub powierzenie
realizacji zadań. Takich umów było 16, z których 4 umowy były podpisane na podstawie
otwartego konkursu ofert a pozostałe umowy na podstawie zlecenia realizacji zadania.
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych
w roku budżetowym 2020 r. na podstawie umów wyniosła: – 286 000,00 zł.
Wysokość wydatkowanych środków w 2020 r. – 235 654,45 zł,
Wysokość zwróconych (niewykorzystanych) środków – 50 345,55 zł.

1. Zadania oświatowych na terenie naszej gminy są realizowane przez Zespół Placówek
Oświatowych Chociwlu.
Siedziba, ul. Dąbrowskiego 15, 53-120 Chociwel
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – Irena Kapłun

1) Funkcjonowanie placówki
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W związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. nauczanie w Zespole Placówek Oświatowych
w Chociwlu odbywało się przede wszystkim w systemie zdalnym, które pierwszy raz zostało
wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i późniejszych jego
zmian, a następnie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i późniejszych zmian.
Od marca 2020 r. o końca roku szkolnego 2019/2020 nauka odbywała się przy wykorzystaniu
dziennika elektronicznego Librus Synergia, Messenger oraz Klas Rom, a od października 2020r.
przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego Librus Synergia i aplikacji Teams, w której
uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych mieli stworzoną zamkniętą
organizację, posiadali służbowe skrzynki, możliwość prowadzenia lekcji online w czasie
rzeczywistym i zgodnie z planem lekcji.
W skład Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu wchodzą: Przedszkole Miejskie
w Chociwlu i Szkoła Podstawowa. Do Przedszkola Miejskiego i grup 0 uczęszczało176 dzieci
w ośmiu grupach, a do Szkoły Podstawowej 375 dzieci w 18 oddziałach.
Jeden uczeń korzystał z zajęć indywidualnych, troje ze zindywidualizowanej ścieżki nauczania,
dwoje z indywidualnego programu nauczania, jeden z nauczania indywidualnego, ośmioro
korzysta z pomocy nauczycieli wspomagających. W szkole funkcjonowała klasa integracyjna
oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Troje dzieci realizowało obowiązek szkolny
w OREW.
W Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu pracowało 64 nauczycieli w tym: nauczycieli
stażystów-4, nauczycieli kontraktowych-9, mianowanych-2, dyplomowanych-50. Dwoje
nauczycieli korzystało z urlopu dla poratowania zdrowia. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele
posiadają wykształcenie zgodne z wymaganymi kwalifikacjami dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada
średnio 8,59 dzieci/ uczniów.
2) Budżet jednostki
Plan budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu wynosił

8.508.510,36 zł

Wykonanie planu

8.241.938,47 zł

Zobowiązania na
674.457,26 zł
(są to: rozrachunki z odbiorcami i dostawcami; rozrachunki z tytułu wynagrodzeń;
rozrachunki z tytułu składek ZUS, podatek dochodowy, podatek VAT).
W planie budżetu zostały zrealizowane zadania ze środków:
1) Z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego:
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń
- na wychowanie przedszkolne

40.285,97 zł
165.937,70 zł

2) Grant „ Pomorze Zachodnie -Bezpieczna Edukacja -walki i zapobieganie
COVID-19

62.888,00 zł
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Gmina Chociwel otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn.: "POMORZE
ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA", współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów
wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz
zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem
COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014
– 2020.
Przyznany grant gmina Chociwel przeznaczyła na zakup środków ochrony osobistej, a także
środków i sprzętu do utrzymania czystości dezynfekcji. Zakupiony sprzęt i środki przekazane
zostały do Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu,
3) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w ramach środków z PFRON
73 800,00 zł
Ze środków własnych:
- wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, biur
113.983,28 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej
3.126,32 zł
- wykonanie remontu łazienek uczniowskich
60.836,91 zł
- nadzór i wymiana pokrycia dachowego
362.084,47 zł
- termomodernizacja
172.967,52 zł
w tym:
➢ Wykonanie opinii ornitologicznej
3.062,70 zł
➢ Opracowanie audytu energetycznego
12.790,77 zł
➢ Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
11.974,05 zł
➢ Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia
termomodernizacji
145.140,00 zł
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38.638,02 zł

- i inne
3) Realizacja zadań

Nauka w systemie zdalnym obejmowała wszystkie obszary działalności szkoły.
Dydaktyka - zajęcia obowiązkowe, pozalekcyjne, specjalistyczne. Wychowanie i pomoc
psychologiczna – opieka pedagoga, psychologa i wychowawców. Zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opracowane i wdrożone procedury dotyczące
przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i na bieżąco były modyfikowane zgodnie z kolejnymi
zaleceniami GIS i MEiN. System nauczania w trybie zdalnym czy hybrydowym okazał się być
mniej efektywny i zdecydowanie trudniejszy dla dzieci.
W ramach wspierania dzieci z trudnościami oraz edukacji włączającej prowadzone były zajęcia
wyrównawcze oraz specjalistyczne: muzykoterapia, terapia ręki, zajęcia rewalidacyjne, metodą
Tomatisa, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne, sensoryczne, logopedyczne, trening umiejętności społecznych.
W szkole organizowane są też zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania. W roku 2020
było 49 propozycji skierowanych do uczniów. Oprócz tego organizowane są rajdy, zawody
sportowe, wyjazdy na basen i lodogryf.
Burmistrz Chociwla w roku szkolnym 2020 przyznał 3 nagrody Burmistrza dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznał nagrody dla 3 nauczycieli.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w ujęciu procentowym w 2020 r.
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w ujęciu procentowym w 2019 r.
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W 2020 r. szkoła realizowała projekty:
1) Projekt Ministerstwa Cyfryzacji Lekcja Enter – wykorzystanie TIK na lekcjach.
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie – finansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
2) PEFRON – dofinansowanie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – złożono wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych
źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu –zieloną drogą
ku poprawie oceny efektywności” w ramach MF EOG 2014-2021.
3) Społecznik – realizacja dwóch projektów dla Przedszkola Miejskiego.
4) Zdalna Szkoła Plus – szkoła pozyskała 43 laptopy i 10 tabletów dla dzieci i nauczycieli
do realizacji zdalnego nauczania,
5) Grant Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja w związku z walką i zapobieganiem
COVID – 19 – zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętów i środków do utrzymania
czystości i dezynfekcji.
Uczniowie z naszej placówki brali udział w wielu konkursach wewnątrzszkolnych,
międzyszkolnych organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz
krajowym, w których zdobyli wiele nagród i wyróżnień. Do szczególnych osiągnięć należy
zaliczyć:
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1) Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa
zachodniopomorskiego – 1 laureat i 1 finalista,
2) Konkurs Chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa
zachodniopomorskiego – 1 finalista,
3) Konkurs Języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa
zachodniopomorskiego – 1 finalista,
4) Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych województwa
zachodniopomorskiego – 1 finalista,
5) Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Olimpus – 1 laureat I miejsce
6) Najaktywniejsze Koło Turystyczne – III miejsce w regionie,
7) Code Week konkurs w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania – Nagroda Ministra
Cyfryzacji,
8) Ogólnopolski Konkurs dla Szkół na 85-lecie SKO – I miejsce i zestaw robotów do nauki
kodowania.
W roku szkolnym 2020 realizowano 7 innowacji pedagogicznych oraz 23 projekty edukacyjne
i programy autorskie.
2.

Hala widowiskowo-sportowa w Chociwlu
Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu to obiekt, w którym kumulują się wszelkie

wydarzenia sportowe, kulturalne oraz o charakterze konferencyjno-szkoleniowym.
Z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dla takiego rodzaju obiektów
wprowadzone ograniczenia stanowiły wyznawanie dla ich funkcjonowania. W ciągu całego roku
następowały kilkakrotnie zmiany dot. zakazów lub ograniczeń dotyczących działalność
kulturalno-sportowej. W okresie od 01.03.2020 r. do 19.03.2020 r. obiekt hali funkcjonował
w zwyczajnym trybie. Od 20.03.2020r. po ogłoszeniu stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej mocno ograniczyło tego rodzaju działalność. Drugie półrocze 2020 r. jednak
spotęgowały restrykcje w funkcjonowanie tego obiektu. Pomimo wszystkich obostrzeń szereg
działań było prowadzonych zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego
oraz przestrzegając wszelkich wytycznych dot. tego rodzaju działalności.

84

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK

1) Działalność hali
Od dnia 02.01.2020 r. do dnia 13.03.2020 r. na Hali Widowiskowo – Sportowej odbyły
się następujące imprezy tj. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, I Turniej Piłki Nożnej pod
patronatem Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka oraz Prezesa ZZLZS Tomasza
Paciejewskiego, Konferencja Wojewódzka „Diagnoza Psychologiczno-Pedagogiczna dzieci
i młodzieży”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Sybiraka pod pomnikiem, Walentynki, Turniej Orlików
w Piłkę Nożną, Dzień Kobiet, Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Dawida – Turniej Kolejarzy.
Z obiektu korzystał Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu, także odbywały się spotkania
i prezentacje tematyczne przez firmy czy instytucje.
Z Hali korzystały następujące instytucje, firmy, kluby, osoby fizyczne: PKP Cargo,
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Chociwel, Centrum Tańca Flesz, Crossfit, Centrum
Tańca Szczepan, Parafia Rzymskokatolicka z Chociwla, Ludowy Zespół Sportowy Piast
Chociwel, Korekta – M. Klicińska, Klub AA z Chociwla, LKS Czarni Marianowo, Polski Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych z Chociwla, Koło Emerytów z Chociwla, Akademia Mistrzów
Futbolu – Szczecin, Zachodniopomorski Związek Ludowych Zespołów Sportowych.
Na hali odbywały się również: Komisje Rady Miejskiej, Sesje Rady Miejskiej, spotkania
MGOPS w Chociwlu, organizowane były przetargi Urzędu Miejskiego, spotkania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy warsztaty Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej.
2) Działalność prowadzona na boisku Orlik oraz Siłowni wewnętrznej
Zespół Boisk „Orlik 2012” oraz siłownia były czynne od poniedziałku do piątku do marca
2020r. Do końca 2020 r. dostosowywano działalność do okresów wyłączenia ich z działalności
lub prowadzenie zajęć zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu oraz Głównego Inspektora
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Sanitarnego obowiązującymi w okresie epidemii. Na koniec czerwca Orlik działa bez przeszkód,
w większości obostrzenia zostały zniesione natomiast siłownia działała w ograniczonym
zakresie.
3) Nowe działania w 2020 r.
Od 10.02.2020 r. ruszyły zajęcia na świetlicy miejskiej znajdującej się w Hali Widowiskowo– Sportowej w Chociwlu, jako nowa oferta dla mieszkańców gminy. Zostali zatrudnieni
instruktorzy, specjaliści z doświadczeniem w prowadzeniu tego typu zajęć. Mieszkańcy mogli
skorzystać z pracowni:
1) plastycznej,
2) fotograficznej,
3) śpiewu, pianina, gitary oraz zespołu instrumentalnego.
Zajęcia zostały zawieszone w połowie marca związku ze stanem epidemii. We wrześniu
powróciły i odbywały się w reżimie sanitarnym. Zajęcia cieszą się dużą popularnością,
w szczególności wśród najmłodszych mieszkańców gminy.
W 2020 roku Uczniowski Klub Sportowy „Piast-Junior” wznowił działalność sportową.
W klubie są dwie sekcje tj. tenisa stołowego i piłki nożnej. Treningi sekcji piłkarskiej odbywały
się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach. Rocznik 2009-2010. W okresie wiosenno-letnim
zajęcia odbywały się na stadionie miejskim w Chociwlu. Okres jesienno-zimowy to zajęcia na
hali sportowej oraz na boisku Orlik. Sezon wiosenno-letni z uwagi na panującą epidemie
koronawirusa Covid- 19 ograniczył wyjazdy oraz mecze w Chociwlu. Mimo tego udało się
rozegrać dwa mini turnieje, które zakończyły się ogniskiem z kiełbasą przy czynnym udziale
rodziców.
Sekcję tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, raz w tygodniu, prowadził
Piotr Zaborowski. Trening odbywały się na hali sportowej. Ze względu na obostrzenia związane
z koronawirusem Covid-19, trening odbywały się nieregularnie.

4) Rozwój działalności
Złożony
został
wniosek
do
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego pn. „Rozbudowa siłowni wewnętrznej na Hali Widowiskowo-Sportowej
w Chociwlu o dodatkowy sprzęt fitness – bieżnia elektryczna”. Wartość ogólna zadania wyniosła
12 750,00 zł brutto, a kwota dofinansowania, ze środków budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego, 6 375,00 zł brutto.
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5) Opis ważniejszych wydarzeń
12.01.2020r. - W Chociwlu znowu zagrała Orkiestra, którą w całym kraju dyrygował Jurek
Owsiaka. O godzinie 15:00 28. finał WOŚP zainaugurowały występy najmłodszych, gromadząc
mnóstwo widzów. Wszyscy przyszli w określonym celu – chcieli wspomóc zbiórkę pieniędzy dla
najmłodszych (cel WOŚP 2020: "Zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej"), a przy okazji miło spędzić czas. Bo
tradycyjnie były stałe punkty programu (koncerty, kawiarenka, kiermasz ciast, zamki dmuchane,
wata cukrowa, popcorn i gofry, licytacje, pokaz ratownictwa), a oprócz tego nowy sztab zadbał
o niespodzianki – ogromnym zainteresowaniem cieszył się „Kiermasz rzeczy ładnych”, a występ
taneczny rolników z Lisowa zakończył się burzą oklasków. Podsumowując 28. Finał WOŚP
w Chociwlu- 31 tysięcy złotych.

25.01.2020 r. – Turniej Piłki Nożnej Orlików pod patronatem Burmistrza Chociwla Stanisława
Szymczaka i Prezesa Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
Tomasza Paciejewskiego.
30.01.2020 r. - W Chociwlu odbyła się II Wojewódzka Konferencja organizowana przez Zespół
Placówek Oświatowych w Chociwlu oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Stargardzie poświęcona dyskusji nad diagnozowaniem dzieci i młodzieży. Honorowy patronat
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nad imprezą objęli: Starosta Powiatowy pani Iwona Wiśniewska oraz Burmistrz Miasta Chociwel
pan Stanisław Szymczak. Otwarcia konferencji dokonał włodarz miasta i gminy Chociwel, który
przywitał licznie zebranych.
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu ekspertów: psychologa, psychoterapeuty,
mediatora, trenera TZA, pedagoga, terapeuty uzależnień od narkotyków, mediatora, trenera
PRIDE, pedagoga specjalnego, terapeuty TUS, pracownika Ośrodka Adopcyjnego SRK
w Szczecinie, pracownika socjalnego - Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
w Chociwlu.

10.02.2020 r. - Sportowiec roku 2019. Nagrodę przyznał Burmistrz w lutym 2020 r. Za
szczególne osiągnięcia zostali wyróżnieni: Z. Ważna i W. Wójcik w dziedzinie piłka ręczna
i lekkoatletyka (bieganie).
14.02.2020 r. - W Świetlicy Miejskiej w Chociwlu odbył się koncert Walentynkowy pt. "Kobiecym
głosem na dwa serca" w wykonaniu znakomitych wokalistek Julity Kożuszek-Borsuk i Doroty
Wasilewskiej. Koncert cieszył się powodzeniem, przyciągnął sporą grupę nie tylko mieszkańców
naszej gminy ale także gmin ościennych.

29.02.2020 r. - W Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu odbył się Charytatywny Halowy
Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Dawida” zorganizowany przez Związek Zawodowy Maszynistów
Koło Szczecin. W związku z ze zbiórką środków na rehabilitację dla Dawida Kowalczyka,
mieszkańca gminy Chociwel i piłkarza LKS Piast Chociwel, który uległ wypadkowi, do turnieju
postanowiły przystąpić też drużyny Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Chociwlu.
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08.03.2020 r. - W świetlicy miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu odbył się koncert
pt.„O kwiatach i ludziach”. Autorskie teksty z muzyką a także prezentacje multimedialne
zaprezentowali Ryszard Leoszewski, znany z zespołu Sklep z Ptasimi Piórami, oraz Marian
Mazurek. Koncert cieszył się dużym powodzeniem nie tylko wśród Pań.
13.06.2020r. - Odbył się Wojewódzki zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zachodniopomorskiego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Do Chociwla zjechali członkowie LZS z całego
województwa a także zaproszeni goście z zarządu Krajowego Zrzeszenia LZS. Warto podkreślić
że liczba delegatów uprawnionych do udziału w zjeździe wyniosła ponad 100 osób. Ludowe
Zespoły Sportowe to jedna z największych organizacji sportowych w kraju, grupujące kluby
sportowe działające przede wszystkim w małych miejscowościach i głównie na wsiach. Dziś
struktury organizacyjne LZS wychodzą poza tereny wiejskie. Wśród członków można znaleźć
kluby z małych, średnich i dużych miast Polski. Przy okazji zjazdu miał się odbyć turniej piłki
nożnej, niestety sytuacja pandemiczna w kraju związana z rozprzestrzenianiem się wirusa
Covid-19 uniemożliwiła odbycie się zawodów sportowych.
28.06 i 12.07.2020 r. – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
31.07.2020 r. - Na boisku ORLIK w Chociwlu odbył się IX Nocny Turniej Piłki Nożnej o puchar
Burmistrza Chociwla. Poniżej kolejność drużyn w turnieju:I miejsce – ZS Skurcz, II miejsce –
Zaszokowani Lutkowo, III miejsce – Scanbet, IV miejsce – Kiedyś Coś Grali Chociwel, V-VIII
miejsce – Ina Stradzewo 1, Ina Stradzewo 2, Piast Junior Chociwel, Starzyce
Najlepszym zawodnikiem turnieju został A. Papierz a najlepszym bramkarzem wybrany został
P. Balcerzak.
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05.09.2020 r. – Dożynki Gminne. W Kościele Parafialnym w Chociwlu odbyła się Msza Święta
dziękczynna. Obrzęd dożynkowy, podczas którego wprowadzono wieńce dożynkowe
przygotowane przez rolników i sołectwa gminy wykonał Zespół Pieśni i Tańca PYRZYCE.
W związku z epidemią Covid-19, tegoroczne dożynki, odbyły się w reżimie sanitarnym, zgodnie
z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i miały ograniczony charakter.

90

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu
Siedziba: ul. Zwycięzców 1, 73-120 Chociwel
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej: Aneta Bartosiewicz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu została utworzona jako samodzielna
instytucja kultury, zapewniająca mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych
i informacji. Ponadto przedmiotem jej działania jest gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa
użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Biblioteka działa na podstawie:
ustawy z dnia 25 października 1997 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019
r. poz. 1479.) MGBP w Chociwlu posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru
kultury prowadzonego przez Burmistrza Gminy Chociwel.
1) Funkcjonowanie biblioteki
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz
rozwojowi kultury. Elektroniczna ewidencja wypożyczeń, która funkcjonuje w bibliotece
w znacznym stopniu usprawnia pracę bibliotekarzom jak i czytelnikom dając możliwość
przeszukania katalogu on-line biblioteki i zamówienia- dokonania rezerwacji.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz ograniczeniami jakie spowodował stan epidemii
działalność biblioteki polegała na okresowym wyłączeniu bezpośredniego kontaktu
z czytelnikiem. Zawieszenie działalności bibliotek dla czytelników i użytkowników spowodowało
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znaczne zmniejszenie statystyk i ograniczenie w znaczny sposób działań kulturalnych
skierowanych do lokalnej społeczności. Funkcjonowanie biblioteki zostało dostosowane do
opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wytycznych, które przyczyniły się do sprawnej
i bezpiecznej możliwości korzystania z biblioteki.
2) Budżet jednostki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu finansowana jest z dotacji otrzymanej
z budżetu Gminy Chociwel, wypracowanych przychodów własnych i dotacji celowej: Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa, który opiera się na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek.
Uzyskana w 2020 r. dotacja podmiotowa w wysokości 261.000,00 zł została wykorzystana na:
1) wynagrodzenia pracowników
147.773,85 zł
2) pochodne od wynagrodzeń
20.987,24 zł
3) zużycie materiałów i energii
44.610,42 zł
4) usługi obce
18.033,77 zł
5) podatki i opłaty
4.754,43 zł
6) pozostałe wydatki
24.840,29 zł, w tym:
- inne świadczenia na rzecz pracowników
7.388,70 zł
- usługi bankowe
553,00 zł
- ubezpieczenie majątku
577,98 zł
- podróże służbowe
77,80 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych
16.242,81 zł
Na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Chociwlu z dnia 01.03.2017 r.
biblioteka może uzyskać również środki finansowe z dochodów własnych, darowizn od osób
fizycznych i prawnych, a także z innych źródeł. W 2020 r. biblioteka wypracowała przychody
własne w kwocie 657,40 zł, składających się z wpłat za nieterminowy zwrot książki i usług
reprograficznych. Dary książek od czytelników, użytkowników biblioteki oszacowanych na kwotę
1226,77 zł.
MGBP w Chociwlu w 2020 r. brała udział w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa p.n. Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego programu
biblioteka otrzymała 7000 zł. Dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN nasza Biblioteka
wzbogaciła swoje zbiory o 297 woluminów. W ramach projektu „Aktywizacja społecznozawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. Zachodniopomorskiego”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
biblioteka otrzymała 2700 zł na refundację wynagrodzenia Opiekuna Stażu, która została
pokryta ze środków Centrum Usług Szkoleniowo- Doradczych w Szczecinie.

Stan księgozbioru Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chociwlu na dzień 31.12.2020 r.

Księgozbiór z podziałem na lokalizację i dziedziny:
➢ Chociwel: 23390 woluminów:
Literatura popularnonaukowa: 5 979 woluminów
Literatura dla dzieci: 5 534 woluminów
Literatura dla dorosłych: 11 877 woluminy
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➢ Długie: 6 638 woluminów:
Literatura popularnonaukowa: 1 312 woluminów
Literatura dla dzieci: 1 018 woluminów
Literatura dla dorosłych: 4 308 woluminy
➢ Kania: 6 058 woluminów
Literatura popularnonaukowa: 1 575 woluminów
Literatura dla dzieci: 1 680 woluminów
Literatura dla dorosłych: 2 803 woluminy

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW stan na dzień 31.12.2020 r.
Wypożyczenia
Lokalizacja
CHOCIWEL
KANIA
DŁUGIE
RAZEM

Liczba
odwiedzin
ogółem
13693
593
876
15162

Liczba
czytelników
818
45
102
965
Czytelnia

Lokalizacja

Liczba
udostępnionych
książek

CHOCIWEL
KANIA
DŁUGIE
RAZEM

654
37
197
888

Liczba
Liczba
wypożyczonych wypożyczonych
książek
czasopism
14561
1910
188
38
2375
106
17124
2054

Liczba
udostępnionych
czasopism

1605
47
96
1748
Czytelnia internetowa

Liczba udzielonych
informacji
(bibliotecznych,
bibliograficznych
i rzeczowych)
5034
164
412
5610

Lokalizacja

Liczba osób korzystających z komputerów

CHOCIWEL
KANIA
DŁUGIE
RAZEM

3562
151
288
4001

3) Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu w ubiegłym roku wzięła udział w akcji pt.
„Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” zorganizowanej przez Lustro Bibliotek.
Warsztaty „Mirabelki” odbyły się w ramach oficjalnych obchodów setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Spośród 700 bibliotek rożnego typu z całej Polski, które wzięły
udział w tej szczytnej akcji nasza Biblioteka w Chociwlu otrzymała wyróżnienie.
Relacja z warsztatów „Mirabelka w Chociwlu” została opublikowana w Lustrze Biblioteki.
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➢ 20.01.2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chociwlu odbyły się zajęcia
plastyczne dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka.
➢ Dnia 03.02.2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu wraz z Kołem nr 2
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowała Dzień Babci i Dziadka. Dzieci
ze Szkoły Podstawowej zaprosiły swoje babcie i dziadków w dniu ich święta, aby
w szczególny sposób podziękować im za ich miłość, dobroć i cierpliwość. Uczniowie
przygotowani przez nauczycieli z wielkim zaangażowaniem recytowali wierszyki
i śpiewali piosenki.
➢ Ferie zimowe, zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chociwlu
oraz Zespół Placówek Oświatowych odbyły się w dniach od 10 do 14 lutego. Celem tych
spotkań było zapewnienie dzieciom wielu atrakcji podczas udziału w różnych formach
zabaw plastyczno – technicznych, literackich, głośnym czytaniu, zabawach ruchowych
i integracyjnych.
➢ 05.03. 2020 r. Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z klasy I wraz
z nauczycielkami. Wizyta miała na celu zapoznanie się z biblioteką, regulaminem,
zasadami wypożyczania książek i przebywania w bibliotece.
➢ 9.03.2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu zorganizowała dla
wszystkich pań spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
➢ Dnia 04.09.2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chociwlu odbyło się
spotkanie w ramach dziewiątej odsłony Narodowego Czytania, które jest organizowane
z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tej akcji jest
rozpowszechnianie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo naszej polskiej literatury
pięknej. Ze względu na ogłoszony stan epidemii w spotkaniu uczestniczyli tylko
i wyłącznie zaproszeni goście, którzy wcielili się w role lektorów, natomiast przebieg
spotkania można było podziwiać na jednym z portali społecznościowych, gdzie była
prowadzona transmisja na żywo.
Filia w Długiem:
➢ Turniej Tenisa Stołowego wraz z konkursem plastycznym Wolni od uzależnień;
➢ Bal Karnawałowy- Walentynkowy; organizacja poczty walentynkowej wśród
mieszkańców wsi Długie;
➢ Konkurs profilaktyczny pt. Nastolatku jak wyciągnąć Cię z nałogu;
➢ Baśniowe czytanie przy kominku;
➢ Poezja wiatrem pisana: rajd rowerowy wraz z ogniskiem integracyjnym;
Filia Kania:
➢ Dzień babci i dziadka- laurki;
➢ Ferie w bibliotece;
➢ Dzień kobiet- tworzenie kwiatów z bibuły i kolorowego papieru;
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4) Pozyskiwane środki i współpraca
1) Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu otrzymała dotację z Programu
Biblioteki Narodowej Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do biblioteki
publicznych w kwocie 7 000 zł,
2) Sprzedaż usług statutowych (usługi reprograficzne, upomnienia) – 657,40 zł.
Biblioteka w Chociwlu może poszczycić się współpracą przynoszącą wymierne korzyści
w dziedzinie propagowania kultury wśród mieszkańców, która w 2020 r. polegała na:
1) Współpraca z członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomoc przy organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży,
2) Współpraca ze świetlicą szkolną- nauczycielami podczas organizacji imprezy
środowiskowej z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowywanie części artystycznej,
3) Współpraca z Instytutem Książki poprzez uczestnictwo w projekcie Mała książka- Wielki
Człowiek. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców. Dzięki
udziałowi w projekcie biblioteka otrzymała Wyprawkę Czytelniczą dla dziecka
i broszurę informacyjną dla rodzica, a także Kartę Małego Czytelnika do zbierania
bibliotecznych naklejek.
4) Kontynuowana jest usługa „Książka na telefon”, z której korzystają tylko i wyłącznie
osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się i niepełnosprawni- z tej usługi korzysta
6 czytelników, zaś liczba wypożyczenia od stycznia wynosi 97 woluminów.
Program zdrowotny w gminie Chociwel
W 2020 r. w naszej Gminie został wdrożony w życie „Program polityki zdrowotnej
w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Chociwel na lata 2020-2024”.
Podstawą prawną jego działania jest ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.)
Na podstawie otwartego konkursu ofert wybrano realizatora w/w programu.
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Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 12 000,00 zł.
Z programu skorzystało 40 osób w wieku powyżej 60 lat. Z tego 29 kobiet i 11mężczyzn.
1) Miasto Chociwel – 34 osoby
2) Teren gminny - 6 osób
Wykonywane zabiegi:
➢ Kinezyterapia - 85 zabiegów
➢ Fizykoterapia
➢ Magnetoterapia - 184 zabiegi
➢ Ultradźwięki - 143 zabiegi
➢ Diadynamika - 60 zabiegów
➢ Laseroterapia - 240 zabiegów
➢ TENS - 108 zabiegów
➢ Naświetlanie Lampą SOLLUX - 76 zabiegów
➢ Jonofreza - 28 zabiegów
➢ Galwanizacja - 2 zabiegi
➢ Prądy interferencyjne - 8 zabiegów

1.

Realizacja zadań obronnych mających wpływ na stan gminy Chociwel:
1) Przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn urodzonych w 2001
roku. Kwalifikacji podlegało 31 mężczyzn z rocznika podstawowego tj. 2000, 14 mężczyzn
z roczników starszych (tj.1996-2000).
2) W trakcie roku przyjmowane są wnioski żołnierzy rezerwy lub osób przeniesionych do
rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia
pieniężnego za odbyte ćwiczenia wojskowe. W ramach dalszych czynności Urząd
występuje o zwrot wypłaconego świadczenia do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w
Szczecinie.
3) W roku 2020 na podstawie wniosków Wojskowej Komendy Uzupełnień wydanych zostało
6 decyzji dla przedsiębiorców w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony, kolejnych 8 zostało unieważnionych.

2.

Ochotnicza Straż Pożarna i jej działania na terenie naszej gminy Chociwel
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1) Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą przy ul. Zwycięzców 1, 73-120 Chociwel
Prezes OSP Chociwel – Prezes: Krystian Dalidowicz
Jednostka OSP Chociwel posiada sprzęt i wyszkolenie umożliwiające podjęcie działań:
•
•
•
•
•
•
•

ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów
ratownictwa technicznego i drogowego
ratownictwa powodziowego i nawodnego
ratownictwa chemicznego i ekologicznego w stopniu podstawowym
ratownictwa wysokościowego w stopniu podstawowym
poszukiwawczo-ratowniczych
ratownictwa przedmedycznego

W chwili obecnej jednostka liczy 22 członków z czego 20 osoby posiadają bezwzględnie
wymagane uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
➢ Działania ratownicze
W 2020 r. OSP Chociwel była dysponowana przez Powiatowe Stanowisko Kierowania
w Stargardzie łącznie do 100 zdarzeń (w tym 6 razy poza teren gminy):
• Pożary - 44
• Miejscowe zagrożenia - 56 (12 wypadków drogowych, 21 usuwanie skutków silnych
wiatrów i burz, 10 pomoc przedmedyczna, 13 inne).
Jednostka uczestniczyła również na prośbę władz Gminy Chociwel oraz innych instytucji
w następujących zdarzeniach i wydarzeniach nieewidencjonowanych przez PSK Stargard:
•
•
•

Usuwanie gniazd os i szerszeni - 10
Zabezpieczenie terenu - 1
Spotkanie z dziećmi – 2

➢ Wyposażenie
• Samochód RT FORD rok produkcji 2004 (samochód posiadający sprzęt
i wyposażenie do ratownictwa technicznego i drogowego)
• Samochód GBA 3,5/16 MAN rok produkcji 2015 (samochód gaśniczy)
• Samochód GCBA 5/24 JELCZ rok produkcji 1999 (samochód gaśniczy)-przekazany
naszej jednostce przez Komendę Powiatową PSP w Stargardzie, a następnie
przekazany przez naszą jednostkę, jednostce OSP Długie
• Samochód GBA 4,6/16 MAN rok produkcji 2020 r. (samochód gaśniczy) zakupiony
ze środków Unii Europejskiej przy wsparciu Gminy Chociwel oraz WFOŚiGW
w Szczecinie i powiatu stargardzkiego
• Pompy pływające - 2
• Pompa szlamowa - 2
• Agregat prądotwórczy -.2
• Aparaty powietrzne z maskami - 10
• Piły do stali i betonu - 3
• Pilarki do drewna - 6
• Radiostacje przewoźne - 3 oraz przenośne - 13
• Średni zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego (pompa ,nożyce,
rozpieracz ramieniowy i 2 rozpieracze kolumnowe)
• Drabina wysuwana – 2; drabina nasadkowa - 2
• Zestaw do ratownictwa wodno-lodowego (sanie, kamizelki itp.)
• Kombinezony przeciw szerszeniom - 2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hełm - 18
Ubrania specjalne - 16
Buty specjalne - 16
Ubrania koszarowe - 20
Sprzęt i armatura pożarnicza (węże, prądownice, rozdzielacze itp.)
Wentylator oddymiający
Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 (torba lub plecak, deska ortopedyczna,
szyny Kramera) 3
Kamera termowizyjna
Defibrylator półautomatyczny - 1
Zestaw do ratownictwa wysokościowego
Zestaw podpór do stabilizacji pojazdów oraz wykorzystywanych czasie katastrof
budowlanych
Zestaw do wyważania drzwi

➢ Sprzęt zakupiony w 2020 r.
• Ubrania specjalne zakupione ze środków Gminy Chociwel – 5 sztuk
• Hełmy strażackie – 8 sztuk
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem gm. 73-120 Chociwel
Prezes OSP Chociwel - Paweł Bajda
OSP Długie konsekwentnie dąży do podniesienia poziomu wyszkolenia ratowników
i wyposażenia w sprzęt. Jednostka stale się rozwija, pozyskując fundusze z zewnątrz m.in.
MSWiA, Województwo Zachodniopomorskie, Związek OSP RP. Dzięki współpracy
z Sołectwem Długie z funduszu sołeckiego sfinansowano część kosztów zakupu i montażu
systemu selektywnego wywoływania w celu usprawnienia powiadamiania strażaków
o wezwaniu. W 2020 roku wykonano podjazd oraz nową posadzkę w remizie. Jednym z kamieni
milowych było pozyskanie ciężkiego samochodu, dzięki któremu jednostka stała się mobilna
i może wyjeżdżać do akcji gaśniczych. Dzięki doposażeniu w podstawowy sprzęt OSP Długie
została umieszczona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na liście jednostek
przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w 2021 r.
Liczba członków 33 w tym 13 ochotników mogących brać udział w akcjach ratowniczogaśniczych.
➢ Samochody
• W listopadzie pozyskany został ciężki samochód gaśniczy - Jelcz rok
produkcji 1999 ze zbiornikiem wody o poj. 5000l i autopompą.
• Lekki samochód - Żuk rok produkcji 1979
➢ Liczba wyjazdów w 2020 r.
• 10 w tym miejscowe zagrożenia 6
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie gm. 73-120 Chociwel
Prezes OSP Chociwel - Adam Konieczny
Jednostka OSP Lisowo działa od wielu lat w Gminie Chociwel, ostatnio przechodzi mały
kryzys, ale stara się wrócić do poprzednich dobrych lat. W ubiegłym roku jednostka brała udział
w projektach polegających na ulepszaniu wizerunku wsi oraz obszaru wokół remizy strażackiej.
Liczba członków 22.
➢ Samochody
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•
Samochód średni marki IFA o pojemności wody 2 tyś. Litrów
➢ Liczba wyjazdów w 2020 r.
• Wyjazdy do zdarzeń - 5; oraz dostarczanie wody do miejscowości Płątkowo
1) Urząd Miejski w Chociwlu posiada opracowany w 2017 r. „Plan Obrony Cywilnej Gminy
Chociwel”.
2) Urząd Miejski w Chociwlu posiada opracowany w 2013 r. „Gminny Plan Zarządzania
Kryzysowego” który jest obecnie w trakcie aktualizacji polegającej na ponownym
opracowywaniu planu.
3. Służba Policyjna na terenie działania gminy Chociwel
Siedziba, ul Zwycięzców 1, 73-120 Chociwel
Komenda Powiatowa Policji iw Stargardzie
Kierownik Posterunku Policji w Chociwlu – asp. szt. Wiesława Łuszczyk

1) Służba prewencyjna
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W 2020 r. w Posterunku Policji w Chociwlu pełniło służbę 5 funkcjonariuszy, w tym
3 dzielnicowych, 1 asystent ds. kryminalnych oraz kierownik posterunku Policji.
W 2020 r. Posterunek Policji w Chociwlu posiadał jeden oznakowany radiowóz m-ki Kia Ceed,
dwa motocykle Honda CB-250. Posterunek Policji otrzymał radiowóz Kia Ceed, HPW A802
rocznik 2015. Dla sprawnego funkcjonowania posterunku istnieje pilna konieczność zakupu co
najmniej jednego nowego pojazdu typu SUV.
Kolejną kwestią charakteryzującą pracę prewencyjną wymagającą zaangażowania ogromnych
sił i środków, jest reakcja na zgłoszone interwencje.
W roku ubiegłym na terenie Miasta i Gminy Chociwel odnotowano 697 interwencji z tego 509
były to interwencje publiczne oraz 188 interwencje domowe.
W trakcie służby w ubiegłym roku funkcjonariusze Posterunku Policji w Chociwlu ustalili
na terenie Miasta i Gminy Chociwel łącznie 26 sprawców wszystkich przestępstw.
W swojej pracy policjanci Posterunku Policji w Chociwlu do identyfikacji potrzeb w zakresie
utrzymania bezpieczeństwa lokalnej społeczności wykorzystują Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Za pośrednictwem KMZB społeczność gminy Chociwel zgłosiła 49 zagrożeń.

Gmina Chociwel - zagrożenia KZMB - 49 zgłoszeń (ogólnie)
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

27

Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej

8

Przekraczanie dozwolonej prędkości

7

Grupowanie małoletnich zagrożonych demoralizacją

2

Niewłaściwa infrastruktura drogowa

1

Poruszanie się po terenie leśnym quadem

1

Nieprawidłowe parkowanie

1

Nielegalne rajdy samochodowe

1

Akty wandalizmu

1
0

5

10

15

20

25

30

Liczba zgłoszeń

2) Wykroczenia
Jednym z ważniejszych kierunków działania w 2020 r. wynikających głównie
z oczekiwań społecznych była reakcja na wykroczenia, szczególnie na te najbardziej uciążliwe
społecznie. Policjanci w stosunku do 77 sprawców wykroczeń na terenie Gminy Chociwel
stosowali różne formy represji karnej. Były to wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego -Wydział
Karny, nakładanie grzywien w postaci mandatów karnych oraz pouczeń. W 10 przypadkach
wobec sprawców wykroczeń, policjanci zastosowali środek oddziaływania wychowawczego
w postaci pouczenia. Mandatami karnymi ukaranych zostało 61 osób z terenu Miasta i Gminy
Chociwel.

3) Służba kryminalna:
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1) Przestępczość ogółem
W 2020 r. na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego na terenie Miasta
i Gminy Chociwel odnotowano 41 przestępstw z czego wykryto 17 przestępstw. Na terenie
naszej gminy wykrywalność w ubiegłym roku kształtowała się na poziomie - 40,4%.
2) Przestępczość kryminalna
W minionym roku na terenie Miasta i Gminy Chociwel nie odnotowano przestępstw
rozbójniczych, w pozostałych kategoriach zagrożenie kształtowało się następująco:
➢ kradzież cudzej rzeczy – 9 przestępstw,
➢ kradzież z włamaniem – przestępstw,
➢ uszkodzenie rzeczy - 7 przestępstw.
3) Przestępczość narkotykowa
W 2020 r. Posterunek Policji w Chociwlu odnotował trzy przestępstwa przeciwko ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii. Dwa przestępstwa zostały zakończone skierowaniem aktu
oskarżenia przeciwko sprawcom tych przestępstw. Jedno postępowanie jest w toku.
4) Poszukiwania osób
Ważnym czynnikiem w walce z przestępczością jest skuteczność Policji w efektywnym
poszukiwaniu osób na podstawie listów gończych, nakazów doprowadzenia do Zakładów
Karnych lub Aresztów Śledczych oraz wezwań do ustalenia miejsca pobytu. Funkcjonariusze
z posterunku w Chociwlu realizując te zadania zatrzymali 6 osób.
4) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańców Miasta i Gminy Chociwel jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na terenie MiG Chociwel zadanie to realizowane jest w głównej mierze przez policjantów
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. W 2020 roku na terenie
naszej gminy odnotowano 35 kolizji drogowych, 2 wypadki drogowe w wyniku których jedna
osoba doznała obrażeń ciała oraz jedna osoba poniosła śmierć na miejscu.
5) Imprezy sportowe oraz o charakterze artystyczno-rozrywkowym
W 2020 r. policjanci z Posterunku Policji w Chociwlu z uwagi na panującą pandemię nie
zabezpieczali imprez sportowych i rozrywkowych. Policjanci zapewnili porządek
i bezpieczeństwo w trakcie organizowanych przemarszów kobiet, związanych z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego. Wyjątkiem było zabezpieczenie kilku meczy piłki nożnej, które
odbyły się zgodnie z terminarzem spotkań. Dzięki rzetelnemu i profesjonalnemu podejściu nie
doszło do żadnych naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Lp.
1.

Numer
uchwały
XIV/88/20

Data
podjęcia
30 stycznia
2020 r.

Tytuł uchwały

Sposób realizacji

w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny

w trakcie realizacji
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dla Gminy Chociwel na lata
2020-2022
2.

XIV/89/20

30 stycznia
2020 r.

w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia –
schronisku dla osób
bezdomnych oraz schronisku
dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi.

zrealizowana

3.

XIV/90/20

30 stycznia
2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na
nieruchomościach położonych
na terenie miasta Chociwel,
stanowiących własność Gminy
Chociwel

zrealizowana

4.

XIV/91/20

30 stycznia
2020 r.

w zmian budżetu i w budżecie
Gminy Chociwel na 2020 r.

5.

XIV/92/20

30 stycznia
2020 r.

w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na
terenie miasta i gminy
Chociwel

zrealizowana
Ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
zrealizowana
Ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

6.

XIV/93/20

30 stycznia
2020 r.

w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w gminie
Chociwel na rok szkolny
2019/2020

7.

XIV/94/20

30 stycznia
2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr
XIII/78/19 Rady Miejskiej w
Chociwlu w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Chociwel na lata 2020-2023

8.

XV/95/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
stałych komisji Rady Miejskiej
w Chociwlu

zrealizowana

9.

XV/96/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie regulaminu
głosowania w wyborach

zrealizowana

zrealizowana
Ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
zrealizowana
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ławników do sądu
powszechnego

10.

XV/97/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie informacji
o kandydatach na ławników do
Sądu Rejonowego w
Stargardzie, zgłoszonych
Radzie Miejskiej w Chociwlu
w wyborach uzupełniających
ławników na kadencję 20202023

zrealizowana

11.

XV/98/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie przyjęcia
Sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu wspierania
rodziny w Gminie Chociwel za
2019 rok oraz potrzeby
związane z realizacją zadań na
rok 2020

zrealizowana

12.

XV/99/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie przyjęcia
Sprawozdania z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Chociwlu za 2019 rok oraz
wykazu potrzeb w zakresie
pomocy społecznej w Gminie
Chociwel na 2020 rok

zrealizowana

13.

XV/100/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie przyjęcia
„Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy
Chociwel” oraz upoważnienia
Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chociwlu do prowadzenia
postępowań i wydawania
decyzji administracyjnych w
sprawach z zakresu świadczeń
pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy
Chociwel

w trakcie realizacji
Ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

103

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK
14.

XV/101/2020

13 marca
2020 r.

w spawie ustanowienia
pomnika przyrody na terenie
Gminy Chociwel

zrealizowana
Ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
zrealizowana
Ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

15.

XV/102/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Chociwel na
2020 r.

16.

XV/103/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Chociwel

zrealizowana

17.

XV/104/2020

13 marca
2020 r.

w wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości
niezabudowanych
stanowiących własność Gminy
Chociwel

zrealizowana

18.

XV/105/2020

13 marca
2020 r.

w sprawie wskazanie wstępnej
lokalizacji przystanku
komunikacyjnego w
miejscowości Długie na terenie
Gminy Chociwel

zrealizowana

19.

XVI/106/2020

15 maja
2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia składników
liczbowych i osobowych
stałych Komisji Rady Miejskiej
w Chociwlu

zrealizowana

20.

XVI/107/2020

15 maja
2020 r.

w sprawie uzupełniającego
wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Stargardzie na
kadencję 2020-2023

zrealizowana

21.

XVI/108/2020

15 maja
2020 r.

w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej
Gminy Chociwel za 2019 r.

zrealizowana

22.

XVI/109/2020

15 maja
2020 r.

w sprawie przyjęcia programu
polityki zdrowotnej w zakresie
rehabilitacji leczniczej
mieszkańców Gminy Chociwel
na lata 2020-2024

w trakcie realizacji
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23.

XVI/110/2020

15 maja
2020 r.

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji
„Rocznego Programu
współpracy Gminy Chociwel z
organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
za rok 2019.”

zrealizowana

24.

XVI/111/2020

15 maja
2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr
XIV/92/2020 Rady Miejskiej w
Chociwlu z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na
terenie miasta i gminy
Chociwel

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

25.

XVI/112/2020

15 maja
2020 r.

zmieniająca uchwałę nr
VIII/48/19 Rady Miejskiej w
Chociwlu z dnia 19 czerwca
2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy na
dofinansowanie projektu pn.
„Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Chociwel wraz z
wyposażeniem” na okres
przekraczający rok budżetowy

zrealizowana

26.

XVI/113/2020

15 maja
2020 r..

w sprawie zmian budżetu
Gminy Chociwel na 2020 r.

27.

XVI/114/2020

15 maja
2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr
XIII/78/19 Rady Miejskiej w
Chociwlu w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Chociwel na lata 2020-2023

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
zrealizowana

28.

XVII/115/2020

25 czerwca
2020 r.

w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków, opłat i
innych niepodatkowych
należności budżetowych
stanowiących dochody budżetu
gminy Chociwel instrumentem
płatniczym

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
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29.

XVII/116/2020

25 czerwca
2020 r.

w sprawie zmian budżetu
Gminy Chociwel na 2020 r.

zrealizowana

30.

XVII/117/2020

25 czerwca
2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chociwlu

zrealizowana

31.

XVII/118/2020

25 czerwca
2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej we wsi Długie

zrealizowana

32.

XVII/119/2020

25 czerwca
2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji
celowej Województwu
Zachodniopomorskiemu na
realizację zadania pn: „Budowa
chodnika w miejscowości
Chociwel w ciągu DW 144”

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

33.

XVIII/120/2020

20 lipca
2020 r.

w sprawie zmian budżetu
Gminy Chociwel na 2020 r.

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

34.

XIX/120/2020

21 sierpnia
2020 r.

w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Chociwla wotum
zaufania

zrealizowana
nie udzielono wotum
zaufania

35.

XIX/121/2020

21 sierpnia
2020 r..

w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Chociwel
wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy
Chociwel za 2019 r.

zrealizowana

36.

XIX/122/2020

21 sierpnia
2020 r.

w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Chociwla z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok

37.

XIX/123/2020

21 sierpnia
2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr
XIII/78/19 Rady Miejskiej w

Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w
Szczecnie - stwierdzenie
nieważności
uchwałą XXI.154.S.2020
z dnia 23 września 2020
r. oraz sprostowanie
uchwałą XXII.158.2020
z dnia 29 września 2020
r.
zrealizowana
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Chociwlu w sprawie
uchwalenia prognozy
finansowej Gminy Chociwel na
lata 2020-2023
38.

XIX/124/2020

21 sierpnia
2020 r.

w sprawie zmian budżetu
Gminy Chociwel na 2020 r.

39.

XIX/125/2020

21 sierpnia
2020 r.

w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w gminie
Chociwel na rok szkolny
2020/2021

40.

XIX/126/2020

21 sierpnia
2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
niezabudowanych
stanowiących własność Gminy
Chociwel

41.

XIX/127/2020

15 października
2020 r.

zmieniająca uchwałę nr
XVII/119/2020 Rady Miejskiej
w Chociwlu

zrealizowana

42.

XX/128/2020

15 października
2020 r.

w sprawie odwołana
Przewodniczącego Rady
Miejskiej

zrealizowana

43.

XXI/129/2020

27 października
2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady
Miejskiej w Chociwlu

zrealizowana

44.

XXI/130/2020

27 października
2020 r.

w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Chociwlu

zrealizowana

45.

XXII/131/2020

27 października
2020 r.

w sprawie zmiany budżetu
Gminy Chociwel na rok 2020

46.

XXII/132/2020

27 października
2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr
XIII/78/19 Rady Miejskiej w
Chociwlu w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Chociwel na lata 2020-2023

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
zrealizowana

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
w trakcie realizacji
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
częściowa zrealizowana
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47.

XXII/133/2020

27 października
2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chociwlu

zrealizowana

48.

XXIII/134/2020

13 listopada
2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chociwel za pierwsze
półrocze 2020 roku

zrealizowana

49.

XXIII/135/2020

13 listopada
2020 r.

zrealizowana

50.

XXIII/136/2020

13 listopada
2020 r.

51.

XXIII/137/2020

13 listopada
2020 r.

52.

XXIII/138/2020

13 listopada
2020 r.

53.

XXIII/139/2020

13 listopada
2020 r..

54.

XXIII/140/2020

13 listopada
2020 r.

55.

XXIII/141/2020

13 listopada
2020 r.

w sprawie rozpatrzenia
wniosku zebrania wiejskiego
sołectwa Lisowo o przyznanie
w 2021 roku środków z
funduszu sołeckiego
w sprawie wyrażenia zgodny
na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Chociwel
w wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w drodze
darowizny na rzecz Gminy
Chociwel
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Chociwel
w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi na
działalność Sołtysa Sołectwa
Bród
w sprawie uchylenia uchwały
Nr X/57/15 Rady Miejskiej w
Chociwlu z dnia 18 listopada
2015 r. w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne
w sprawie uchwalenia
Regulaminu czystości i
porządku na terenie Gminy
Chociwel

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

Zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
Rozstrzygnięcie
nadzorcze
Nr P1.4131.316.2020.KN
Woj.
Zachodniopomorskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.
108

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK
stwierdzające
nieważność
§ 12. ust. 4 pkt 5
Załącznika do uchwały
Nr XXIII/141/2020 Rady
Miejskiej w Chociwlu z
dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia
Regulaminu czystości i
porządku na terenie
Gminy Chociwel.
zrealizowana

56.

XXIII/142/2020

13 listopada
2020 r.

w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

57.

XXIII/143/2020

13 listopada
2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy
Chociwel

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

58.

XXIII/144/2020

13 listopada
2020 r.

w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług na terenie Gminy
Chociwel w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

zrealizowana
ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

59.

XXIII/145/2020

13 listopada
2020 r.

w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta i Gminy
Chociwel na lata 2021-2026.

zrealizowana

60.

XXIV/146/2020

7 grudnia
2020 r.

w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.

zrealizowana

61.

XXIV/147/2020

7 grudnia
2020 r.

w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu
współpracy Gminy Chociwel z
organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami

w trakcie realizacji
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62.

XXIV/148/2020

7 grudnia
2020 r.

prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021
rok”.
w sprawie uznania za ochronne
lasów znajdujących się w
Nadleśnictwie Dobrzany,
położonych w granicach
administracyjnych gminy
Chociwel.

63.

XXV/149/2020

22 grudnia
2020 r.

w sprawie zmiany budżetu
Gminy Chociwel na rok 2020

64.

XXV/150/2020

22 grudnia
2020 r.

w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji
Chociwel

zrealizowana

65.

XXV/151/2020

22 grudnia
2020 r.

w sprawie określenia
szczegółowych warunków
przeznaczenia i odpłatności za
usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zburzeniami psychicznymi,
oraz określenia szczegółowych
warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat
oraz trybu ich pobierania.

w części usług
opiekuńczych
zrealizowana

66.

XXV/152/2020

22 grudnia
2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021.

w trakcie realizacji

67.

XXV/153/2020

22 grudnia
2020 r.

w sprawie planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej
w Chociwlu na 2021 rok.

w trakcie realizacji

68.

XXV/154/2020

22 grudnia
2020 r.

zrealizowana

69.

XXV/155/2020

22 grudnia
2020 r.

w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w
Szczecinie skargi na uchwałę
nr XIX/120/2020 Rady
Miejskiej w Chociwlu z dnia 21
sierpnia 2020 r.
w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu

rozstrzygnięcie
nadzorcze
P-1.4131.380.2020.KN
Woj.
Zachodniopomorskiego
z dnia 4 stycznia 2021 r.
stwierdzenie nieważności
zrealizowana

zrealizowana

110

RAPORT O STANIE GMINY CHOCIWEL ZA 2020 ROK

70.

XX/156/2020

22 grudnia
2020 r.

Administracyjnego w
Szczecinie odpowiedzi na
skargę na uchwałę nr
XIX/120/2020 Rady Miejskiej
w Chociwlu z dnia 21 sierpnia
2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Sołtysa Sołectwa
Bród.

zrealizowana

W myśl art. 90 ustawy usg wszystkie uchwały były przekazywane w ciągu 7 dni do
Wojewody Zachodniopomorskiego, który sprawuje nadzór prawny. Natomiast uchwały
dotyczące spraw finansowych były kierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie.
Przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 28
uchwał. Wszystkie uchwały są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Chociwel. W urzędzie prowadzony jest zbiór uchwał.

Przedstawiając Państwu powyższy raport liczę, że odnaleźliście w Nim Państwo informacje
o najistotniejszych działaniach, wydarzeniach, ale również i danych dotyczących realizacji
szerokiego wachlarzu zadań jakie zostały nałożone na Gminę. Każdy rok niesie kolejne
wyzwania, ale i pewne niewiadome czy wszystkie zamierzenia i zamysły zostaną przełożone na
realność ich wdrożenia i wykonania.
Zawsze należy pamiętać, że za każdym zadaniem stoi człowiek i jego praca. Wkład
i zaangażowanie połączone z działaniem i w ramach obowiązujących przepisów prawa dają
możliwości osiągnięcia wymiernych efektów.
Jestem przekonany, że tak jak miniony, obecny, ale i każdy następny rok będą swoistym
doświadczeniem w realizacji nowych zdań i celów oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań,
by rozwój naszej Gminy i oczekiwania jej mieszkańców były w jak najlepszym stopniu
zaspakajanie.
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